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TARTALOM. Olvasóinkhoz és a protestáns nagyközönséghez. Hamar István. — V e z é r c z i k k : Kalvin-szövetség. Hamar István. —
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Olvasóinkhoz és a protestáns nagyközönséghez.
Isten segítségével végéhez értünk az 1905-dik
esztendőnek, s Isten segítségével új esztendőt
kezdünk írni.
A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, új életre
kelése óta, 49-dik évfolyamába lép az 1906-dik
esztendőben.
Csaknem egy félszázad van már mögötte, s
mint legidősebb protestáns egyházi és iskolai sajtóorgánum áll testvérei között.
Azt a zászlót, melyet boldog emlékezetű szerkesztői felemeltek, elbukni nem engedte. Törhetetlen
hittel lobogtatja ma is, bár a változott viszonyok, a
vele rokon sajtó-organumok szűkebb körre szorították
is működését. A megváltozott körülmények között
is azonban, a mellett, hogy a dunamelléki egyházkerület ügyeit különös figyelemmel kiséri, egyetemes
protestáns érdekeket szolgál s mind önálló czikkeiben,
mind kisebb közleményeiben híven referál a két
testvér protestáns egyházat mozgató eszmékről s
az ezek életében előforduló, feljegyzésre érdemes
eseményekről.
Ezzel a régi, helyesnek bizonyult programmal
fog dolgozni a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap
az 1906-dik esztendőben is, s ennek a programúinak támogatására hívja fel a protestáns egyházak
lelkészeit, elöljáróit, iskoláit és minden, az egyház
és az iskola ügyei iránt érdeklődő tagjait. Biztat
bennünket a hit, hogy hivogató szavunk nem
hangzik el a pusztában és hogy a protestáns egyházak és iskolák szellemi és anyagi támogatása

mellett képesek leszünk a lapot a jövő 1906-dik
esztendőben is fentartani.
A szerkesztőség a maga részéről kész meghozni minden szellemi áldozatot, hogy a lapot régi,
tiszteletreméltó szellemében és magas színvonalán
megtarthassa. Törekvése azonban csak akkor érhet
kitűzött czéljához, ha mindazok, a kiknek ügyét,
érdekét szolgálj^ támogatni fogják, mind a szellemiekben, mind az anyagiakban.
A midőn tehát lapunk jövő évi 49-dik folyamára előfizetést hirdetünk, bizalommal kérjük lapunk barátait mind a szellemi, mind az előfizetésben és az előfizetők gyűjtésében nyilatkozó
anyagi támogatásra.
Lapunk terjedelme s kiállítása marad a régi.
Marad az előfizetés ara is ,
Egész évre 18 kor.
Félévre
9 kor.
Negyedévre
4 kor. 50 fillér.
Negyed- és harmadosztályú gyülekezetei a
szolgáló lelkészeknek, segéd lelkészeknek, tanítóknak évi 12 koronáért adjuk a Lapot.
Az előfizetési összeget kérjük a Lap kiadóhvatala
czímére (Budapest, IX. Kálvin-tér 7. sz.) beküldeni.
A kik Lapunkat tovább járatni nem kívánják, kérjük, hogy a felől, magunk tájékozása végett, vagy levelező-lapon, vagy a jövő évi első szám
visszaküldésével értesíteni szíveskedjenek.

Hamar István,
kiadó laptulajdonos és felelős
szerkesztő.

ELSŐ MAGYAR TEJGAZDASAGI GEP- ES ESZKÖZGYAR
FUCHS és SCHLICHTEE, Budapest, VI., Jász-utcza 7.
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Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve.

"üen veszünk át.

Kalvin-szövetség.
L a p u n k hasábjain, részint önálló czikkekben,
részint az apró közlemények között, többször hangoztattuk már, hogy m a g y a r protestáns egyházunkn a k közelebbről, behatóbban és rendszeresen foglalkoznia kellene a szoczializmus n a g y kérdéseivel.
Foglalkoznia kellene, mert meggyőződésünk szerint,
a szocziális kérdések megnyugtató megoldásának
alapelvei a Krisztus tudományában v a n n a k levetve;
mert ez alapelveknek a gyakorlati életbe átvitele
és érvényesítése szent missziója a Krisztus anyaszentegyházának ; s mert végül a szoczializmus
szélső irányzatai, a mint naponként tapasztaljuk,
egyenesen a vallás és az egyházak ellen t á m a d n a k .
H a n g o z t a t t u k , hogy ha a magyarországi protestantizmus egyfelől be a k a r j a tölteni keresztyéni és
nemzeti hivatását, másfelől pedig ki a k a r j a kerülni,
hogy a szoczializmus, vallástalan, egyháziatlan
elveivel, a s a j á t hívei körében ássa alá fundamentumait, a k k o r kell, hogy ne zárkózzék el k o r u n k
e n a g y társadalmi és erkölcsi mozgalma elől,
hanem részt vegyen abban, igyekezvén diadalra
segíteni a szoczializmusból azt, a mi helyes és igaz,
másfelől kitisztítani belőle, vagy legalább is közömbösíteni benne azt, a mi veszedelmes a társadalmi,
az állami rendre, a vallásra és az e g y h á z a k r a .
Örömmel adtunk már hírt a felől, hogy a
református zsinat legutóbbi ülésszaka alatt, részint
zsinati tagok, részint egyházunk más kiváló féríiai,
két ízben is tanácskoztak a felett, hogy miképen
lehetne megteremteni m a g y a r ref. egyházunkban
azt a szervet, a mely által a szocziális kérdések
tárgyalása, az ezekkel való beható és rendszeres
foglalkozás, valamint a helyes megoldást előmozdító alkotások létrehozása lehetővé válnék.
E z e k a tanácskozások abban a k o n k r é t tervben szűrődtek le, hogy egy Kalvin-szövetség volna
alakítandó. A szövetség czélját, feladatait felölelő
tervezetet dr. Bernáth István k ö z g a z d a s á g i író, a
szocziális kérdések egyik legalaposabb ismerője,
vázlatosan m á r ki is dolgozta és lapunk rendelkezésére bocsátotta.
H o g y ezt a nagyfontosságú szövetséget olvasóink a tervezők konczepcziójában megismerhessék
és ahhoz hozzászólhassanak, a d j u k a következőkben
a tervezetet.
A Budapesten székelő Kalvin-szövetség czólja:
A magyar kálvinista egyház híveit a szocziális érzék
fejlesztése és a vallásosság megerősítése által a társadalmi bajok földerítése, orvoslása és megelőzése végett
egyesíteni és munkára bírni.
E czél elérése végett felhasználja a toll, szó és
nyomtatott betű hatalmát. Évi közgyűlésein tárgyalja a
legégetőbb társadalmi problémákat s azokat igyekszik
Kálvin szellemében a szeretet, a puritán egyszerűség és

a felélesztett kötelességérzet segítségével az egyházra,
államra és az egyénre nézve legkedvezőbb úton megoldani. Működése tehát nemcsak tudományos és akadémikus jellegű. Epen ellenkezőleg, igyekszik a hívek
napi életébe iráiiyítólag nyúlni be, s ezt a nemes és
tiszta ideálok beoltása és megerősítése által hiszi elérni.
Harczosokat nevel és képez a jó ügy javára; megtölti
őket azzal az odaadó áldozatkészséggel, mely az élet
czélját nem látja betöltöttnek a mindennapi anyagi szükségletek és élvezetek elérése által. Belecsepegteti tagjaiba azt a meggyőződést, hogy az élet ezen nemesebb
tartalom nélkül megszűnt az élésre érdemes lenni.
Politikai vitákba és a pártok küzdelmeibe nem
avatkozik ugyan, azonban tőle telhetőleg odahat, hogy
a társadalmak alapjait alkotó nagy erkölcsi és vallásos
elvek sértetlenül kerüljenek ki a küzdelemből.
Harczosokat igyekszik nevelni ennek az iránynak,
a melynek diadalra jutásától társadalmunknak és nemzetünknek jobb jövője függ.
Míg egyrészt kéri és reméli az egyház támogatását
és jó akaratát, másrészt könnyebbé és sikeresebbé teszi
annak munkáját, tevékenységével az élő és alkotó egyház nagy fontosságát bizonyítva a köznapi életnek minden
eshetőségei között. Fejlődő, átalakulásban levő társadalmunkban megőrizni és tovább fejleszteni igyekszik a
szabadságnak, felelősségérzetnek és alkotó keresztyénségnek nagy ideáljait.
Munkájának egyik legfontosabb és idáig nagyon
is elhanyagolt része reámutatni arra, hogy az úgynevezett modern haladás minden fényével és dicsőségével
tulajdonképen a protestantizmusnak köszöni létét és a
reformáczió nélkül valószínűleg sohasem jött volna létre.
Ennek az igazságnak tárgyalása ós naponként való kifejtése egymagában elég lehet a hanyatlásban levő protestáns öntudat és önérzet fellendítésére. A mai társadalmi
viszonyok azonban korántsem kielégítők és nem egy
tekintetben javításra szorulnak. Épen ezért, ha a protestantizmus részt kér magának a dicsőségben, kötelessége részt venni azon bajok orvoslásában is, melyek a
nem tökéletes alkotás hiányaiból erednek. Vallásunk
megadja erre a lehetőséget, meg a fegyvereket; de ezek
mit sem érnek, ha nincs, ki őket kellően használni bírja.
Ez elvekből folyólag a szövetségnek, illetőleg tagjainak gyakorlati iránya és feladatai tekintetében a következő részleteket kell kiemelni.
A szocziális kérdések, az egyház és társadalom
közötti érintkezés tudományos megvilágításán kiviil, a
szövetség és tagjainak feladata megfigyelni az egyes
községek és az egész egyházban mutatkozó bajokat.
Felderíteni az okokat és javasolni gyógyító szereket. E
tekintetben igen jó szolgálatot tehetnek előkészítés gyanánt a községi vallásos társadalmi életről és gazdasági
állapotokról szerkesztett monographiák.
Közre kell hatni a szövetkezetek létesítése és okos
vezetése körül.

Alkotni a mesterinasok és segédek részére otthonokat, szállókat, mulattató és szórakoztató köröket. Ifjúsági egyleteket; sőt felnőttek részére is. A hol ez
keresztül nem vihető, odahatni, hogy a meglevő társaskörök a vallásos irányú folyóiratokra és müvekre figyelemmel legyenek. Hasonló jogot kell azonban biztosítani
a róm. katholikusoknak stb.-nek is.
A felekezetünkhöz tartozó munkásságnak szervezése és vezetése egy további, kétségkívül nem könnyű,
de nagyon fontos feladat.
A községi élet ezernyi eseménye és törekvése közt
minden fordulatnál érvényesítenünk kell saját kálvinista
meggyőződésünket. Itt van a vasárnapi munkaszünet, az
alkoholizmus, az elbukott leányok, az elhagyott gyermekek ügye. A főiskolai ifjúság vallásos és erkölcsös
nevelése. Az idevágó irodalom fejlesztése vagy támogatása. A cseléd-otthonok, árvaházak, foglalkoztató-műhelyek
létesítése.
További feladat volna kivándorló hitsorsosaink
részére olyanféle ügynökségek létesítése, mint a milyeneket a Szent Rafael-Egylet tart fenn róm. katholikusok
részére.
Ezenkívül azonban nyílni fog számtalan más feladat,
mert a fejlődő élet szinte naponta újakat szül. A fő az,
hogy a Kalvin-szövetség vegye ki részét a társadalmi
reformok nagy munkájából. Terjessze ki tevékenységét
mind arra, a mi a jelzett keretbe vág. Fogjon komoly
munkához, példát mutatva a felserdülő nemzedéknek
abban, hogy a mindennapi kenyérért folytatott harczon
kívül vannak fenköltebb czélok is ós az ezek iránt való
érzéketlenség nem ok a büszkeségre, mert tompult szív
és korlátolt értelem szomorú terméke.
A szövetségben lennének alapító, rendes és pártoló tagok. Az alapítvány összege lenne legalább 100
korona. A rendes tagsági díj 5 korona; a pártoló tagok
egyszersmindenkorra 1 koronát fizetnének. Választandó
volna 2 elnök, ugyanannyi alelnök és titkár.
A szövetség, mihelyt teheti, szervezzen vidéki központokat, megfelelő hatáskörrel és külön tisztikarral.
A közgyűlés esetleg a Protestáns Irodalmi Társasággal közösen tartandó. A bevételek fokozása végett
egyes helyeken a létesített, vagy létesítendő szövetkezetek stb. felhivandók volnának, hogy jövedelmük egy
részét e czélra fordítsák.

A tervezetben egy nagy konczepczió áll előttünk. Nagy konczepczió, mind abban a tekintetben,
hogy egyházunkat reá igyekszik vezetni a szoczializmus nagy kérdéseivel való rendszeres foglalkozásra;
mind pedig abban, hogy alkotó erejének érvényesülését egy olyan mezőre is ki akarja terjeszteni,
a mely mező eddigelé majdnem teljesen kikerülte
figyelmünket.
Lehet, hogy lesznek olvasóink között olyanok
is, a kik úgy vélekednek, hogy van nékünk elég
tenni és alkotni valónk az egyházban magában is,

s attól félnek, hogy a Kalvin-szövetség szellemi
és anyagi erőink újabb megosztására vezetne. Mi
azonban úgy vagyunk meggyőződve, hogy a szocziális kérdésekkel való foglalkozás és a szocziális
természetű alkotások szintén halaszthatatlan feladatát képezi egyházunknak. A szoczializmussal,
mivel nincs hatalom többé, a mely elfojthassa, s
mivel van benne sok jogos és méltányos követelés,
— okvetlenül le kell számolnia társadalomnak,
államnak és egyházaknak, mert különben szétfeszíti eresztékeiket és romba dönti őket. A szoczializmus csak úgy illeszkedhetik bele veszedelem
nélkül a fennálló rend keretébe, ha társadalom,
állam és egyházak egyaránt közreműködnek arra,
hogy annak jogos és méltányos követelései teljesüljenek, veszedelmes elemei pedig közömbösíttessenek. Meg kell ásni a medret, a melyben a szoczializmus zavaros árjai lefolyhassanak; mert ha
nem, vagy épen mesterséges gátakat emelünk
elébök: kitörnek és mindent elborítanak.
Örömmel üdvözöljük tehát a Kalvin-szövetséget, s hazánkat, egyházunkat szerető lélekkel
őszintén kívánjuk, hogy minél előbb testet ölthessen
és megkezdhesse áldásos működését!
Hamar István.
A keresztyén szövetségesek genfi
konfereneziája.
E lap olvasói közül bizonyára voltak néhányan,
a kik figyelemmel olvasták el a keresztyén szövetségesek berlini gyűléséről szóló jelentéseket. A kik
elolvasták, tudják, hogy már ezen a gyűlésen is
mily hatalmasan zúgott az Úr Lelkének szele, s
hogy Európa különböző országaiból és természetesen különösen Németország különböző államaiból,
mily sok ezer lélek sereglett egybe, hogy bizonyságot tegyen a Krisztusról, hogy erőt merítsen a
vele kötött szövetség megtartására s hogy megújítsa fogadását, a melyet először akkor tett, a
mikor megértette, hogy az emberi élet mily nyomorult, mily rideg s mily boldogtalan a Megváltó
éltető szeretete nélkül.
A jövő évben még óriásibb méretű s bizonyára következményeiben is még jelentőségteljesebb
gyűlést tartanak a keresztyén szövetségesek. Berlinben csak az európai szövetségesek gyűltek össze.
A jövő évben Genfben, Kálvin városában tartandó
gyűlésre az egész világ keresztyén szövetségesei
küldenek képviselőket. Azután a jövő év jubileumi
év is lesz. 1906. február 2-án lesz 25 éve, hogy
dr. Clark Ferencz amerikai lelkész Willistonban
az első keresztyén szövetséget megalapította. Azelőt
mindenféle szép szórakozáisal, zenével és játékkat
igyekezett gyülekezete ifjúságát az egyházhoz

kapcsolni, de nem sokra ment vele. Végre komolyan
hozzá látott, hogy az ifjak a Szentírást megismerjék s a mint ezt az eszközt megragadta,
mindig nagyobb eredményeket ért el, mert a kik
eleinte vettek s az írást minden nap olvasták,
mindig jobban felmelegedtek, az egyházi életet
mindig jobban megkedvelték s mindig készebbek
lettek arra, hogy áldozatokat hozzanak a Krisztus
és az egyház ügyéért. Dr. Clarknak esze ágában
sem volt, hogy világraszóló mozgalmat kezdjen.
Munkájában azonban nyilván Isten ereje nyilvánult, a mely biztosította az erősödést, fejlődést és
terjeszkedést. A fejlődés csakugyan nagyszerű is
volt. '25 év alatt több mint 60,000 keresztyén
szövetségben majdnem négy; millió keresztyén szövetséges munkálkodik az Úr Jézusért.
A genfi gyűlés tehát világgyülés is lesz, a
milyen eddig még csak egy volt, néhány évvel
ezelőtt Londonban, de jubileumi gyűlés is. Genf
legkiválóbb lelkészei, Dubois, Sauvin, Choisy állanak a rendező bizottság élén, a kiket különösen
Briquet kereskedő, a keresztyén szövetségek e
kiváló vezérférfia támogat. Tizenegy bizottság végzi
az előkészítő munkát. Az egyik a vendégek elszállásolásával, a másik alkalmas termek szerzésével,
a harmadik a költségek előállításával, a negyedik
az énekkarok begyakorlásával, az ötödik a congressusi jelvények elkészítésével, a hatodik az
összejövetelek rendezésével, a hetedik a sajtó tájékoztatásával, a nyolczadik a szükséges nyomtatványok (énekes könyvek, kalauzok) összeállításával,
a kilenczedik a programm megállapításával, a tizedik
a vendégek szórakoztatásával s a tizenegyedik az
utazás megkönnyítésével foglalkozik. Képzelhetjük,
hogy mennyi dolga lehet pl. a programm-készítő
bizottságnak, a mikor egy és ugyanazon időben
két-három helyen is lesznek gyűlések július 27-től
augusztus l-ig, délelőtt, délután s-este,s aprograminot
úgy kell összeállítani, hogy minden nemzet képviselői szóhoz juthassanak. A keresztyén szövetségesek azonban nem riadnak vissza a legnagyobb
akadályoktól sem. Már egynehány hónappal ezelőtt
tudhatta minden keresztyén szövetséges, hogy a
jubileumi gyűlés hol és mikor lesz ? A genfi
bizottságok is hamarosan megalakultak s megállapították egyebek közt a programm körvonalait
is. A különböző országokban munkálkodó szövetségesek tehát számot vethettek azzal, hogy elmehetnek-e a gyűlésre vagy nem? Az amerikai szövetségesek ismert erélyességgel több nagy hajót
béreltek s százával jönnek, ha nem ezrével a genfi
gyűlésre. Az angolok is mindenfelé rendeznek
utazó társaságokat, a melyek a kellemest összekötik a hasznossal s míg egyfelől részt vesznek
a jubileumi gyűlésen, másfelől megtekintik Svájcz
nevezetesebb helyeit s bizonyára megmásszak neve-

zetesebb hegyeit. A németek, a kik a mult évben
házi gazdák voltak, szintén nagy előkészületeket
tesznek, hogy országukat hatalmas küldöttség
képviselje.
Hát mi magyarok ? Ott leszünk e és hányan ?
A berlini gyűlésre valami 20 magyar ment. Genfbe
legalább is ötvennek kellene mennie. Hanem a
dolog lényege természetesen nem abban áll, hogy
sokan menjenek, hanem abban, hogy minél alaposabb munkát végezzünk előbb idehaza, Be kell
ismernünk, hogy nemcsak a hitetlenség nagy,
hanem hit dolgában a tudatlanság is. Véghetetlen
áldás lenne tehát ránk nézve, ha a keresztyén
szövetségek alázatos és az emberi lélek törvényeinek megfelelő módszerét elsajátítanék és alkalmaznék. Az ember nem igen hoz áldozatot azért,
a mit nem ismer. Már pedig behatóan és alaposan
nagyon kevés ember ismeri az evangéliumi tényeket és igazságokat. Bizonyos azonban az is, hogy
a ki ezeket megismeri s hogy megismerhesse,
nagyon alkalmas eszköznek mutatkozik a keresztyén szövetségek „Útmutatója a biblia naponkénti
olvasására", az bizonyosan meg is kedveli s eltelve
az Úr nagy és lángoló szeretetével, lelki örömök
után vágyódik s élete lassanként a Krisztus tökéletes ábrázatára átalakul. Vajha belátnák sokan,
hogy így, a hogy most éldegélünk, nemcsak nagy
veszteségek fognak érni, de a jövőben kivívandó
győzelem alapfeltételei is hiányozni fognak. Hamarosan a keresztyén szövetségek által sem fogunk
nagyobb győzelmeket kivívni, de legalább megszerezzük az alapfeltételeket, a melyek valamikor
bizonyosan lehetővé teszik a diadalt. Előbb seregeket
kell nevelnünk, öntudatos, buzgó, hivő s áldozatkész
seregeket s én már tapasztalatból mondhatom,
hogy a keresztyén szövetségesek igen buzgó munkatársaim. Vajha lennének legalább néhányan, a kik
e munkával bővebben megismerkedni óhajtanak.
Felvilágosításokkal szívesen szolgálok. Ha a télen
át meg tudnók háromszorozni a létező keresztyén
szövetségek számát, bizonyára ez már magában
véve is áldás lenne, másfelől Genfben, a hol még
a finnek és spanyolok is nagy számban jelennek
meg és igen szép munkáról adnak számot, nem
m aradnán k szégyenben.
Dr. Szabó

Aladár.

TÁRCZA.
Zwingli Ulrik bibliája,
A zürichi városi könyvtár a maga gazdag kéziratgyűjteményével a hazai protestantizmus történetére nézve
egyike lenne a legfontosabbaknak. Épen mostanában van
harmincz éve annak, hogy Révész Imre egy czikkben e

körülményre felhívta az érdeklődők figyelmét.1 Hadd álljon
itt néhány sor a harmincz évvel ezelőtt elhangzott tájékoztatásból és felszólításból: „Hazai történelmünk tisztelt barátainak és ezek között hitfeleimnek emlékezetébe hozom —
így szólt a többi között Révész — hogy Zürich városának
könyvtárában, különösen a magyar protestáns egyháztörténelemre vonatkozólag, rendkívül becses és igen számos, forrásértékű kéziratok vannak". Ezeknek előrebocsátása után Révész a Heidegger-féle levelekre (mintegy
30 vastag kötet) irányította a figyelmet, mint a melyekben az
érdeklődő „rendkívüli sok" levelet fog találni magyaroktól és magyarokra vonatkozólag. A tájékoztatásnak és a
felhívásnak nem igen lett 30 év alatt sok foganatja;
úgy látszik, hogy a czikkben hangsúlyozott mostoha viszonyok e tekintetben azóta nem változtak.
A zürichi városi könyvtár kincsei között egyike a
legbecsesebbeknek Zwingli hatalmas, folioalakban nyomatott görög nyelvű és csaknem teljesen ép állapotban
fenmaradt bibliája. Egyik példánya ez ama velenczei
kiadásnak, a melyet Aldus Manutius (Manuzzi), a hírneves olasz könyvkereskedő és könyvkiadó előkészített
volt s a kinek 1485-ben alapított nyomdájában annyi
becses mű jelent meg. Aldus Manutiusnak 1515-ben
bekövetkezett halála a hatalmas biblia megjelenését
csak késleltette, de meg nem akadályozta ; apósa, Asnlanus András s későbben fiai folytatták a munkát, s végre
1518-ban megjelent a görög nyelvű biblia. Ennek a bibliakiadásnak egy példánya a szóbanlévő könyv, melyet a
zürichi városi könyvtár aránylag elég számos Zwingliereklyével egyetemben, őriz.'2 Mikor jutott e könyv Zwingli
birtokába? E kérdésre pontos feleletet adni nem tudnak;
azt azonban a bibliában található bejegyzésekből föltétlen
bizonyossággal mondhatjuk, hogy az az 1524-dik évben
Zwingli Ulrik kezei között volt.
Emeli e könyv értékét az, hogy abban a zürichi
reformátor sajátkezűleg igen sok feljegyzést eszközölt;
nevezetesen igen sok görög szóhoz odaírta a megfelelő
zsidó szót. A hol a görög szó nem fedte egészen a
zsidó szó jelentését, Zwingli következetesen hozzá írta
a zsidó szót. Helyenkint elég számosak a szöveg megértését czélzó megjegyzések is. E megjegyzések s bejegyzések csak a zsoltárok, a példabeszédek könyvéből és
az énekek énekéből hiányoznak.
A sajátkezűleg beírt marginális-jegyzeteken kivül
e családi biblia becsét emeli az, hogy Zwingli annak
utolsó lapjára feljegyezte gyermekeinek születési évét,
napját és egyéb körülményeit. Ezek szerint Zwinglinek
négy gyermeke volt: Regula (született 1524. július hó
31-én), Vilmos (szül. 1526, márczius hó 29-én), Ulrik
(szül. 1528. jan. 26-án) és Anna (szül, 1530. május 4-én)
1
„Jelentés a hazánkra vonatkozó zürichi kéziratok egy kis,
másolati töredékéről ' ; Századok 1875. 522. lap.
2
A Zwingli-biblia külön üvegszekrényben van elhelyezve,
felette e tájékoztató sorok olvashatók : Biebel. Griechisch. Venedig.
1518. mit Zwinglis Marginalien und eigenhandigen Eintragung der
Geburtsdaten seiner Kinder under Namen ihrer Taufpaten.

Zwingli Ulrik bejegyzései szórul-szóra ezek: „Regula Zwinglia nata est, anno á Christo nato M. D. XXIII.
Vltima die Julii quae dominica erat ante auroram in ipso
ferme puncto mediae inter secundam et terciam horae.
Ad baptismum tulerunt Heinrychus Vtinger Custos et
Regula Swendin vidua Vxor quondam Caspar Murers
Basiliensis.
Guilielmus Zwinglius in lucem prodiit anno. M. D.
XXYI. Vicesima nona die Januarii hora ferme undecima
post eius die uesperam. Ad baptismum tulerunt Guilielmus á Cella et Amna Kálierin dispendatrix Oedembachici
monasterii.
Hyldrychus Zwinglius meus Hulderici Zwinglii filius
effusus est, anno M. D. XXVIII. sexta die Januarii hora
média á secunda ad terciam antelucanam. Ad baptismum
tulerunt Huldrychus Trinckler .et Elisabeth Lybinn vxor
Joannius Effingeri quondam praet.oris.
Anna Zwinglia nata est mihi ex Anna Reinhardina
ex qua et superiores omnes, Anno á Christo nato M. D.
XXX. hora post crepusculum decima. Ad baptismum
tulerunt: Félix Fry Praepositus collegii et Anna á
Grissenberg vidua. Mortua est".
Regula nevéhez a lap szélén Zwingli a következő
szavakat jegyezte fel: .,in aedibus, quae vocantur
Gandenheinners, pone vicum, qui dicitur in der niiwen
statt." Vilmos nevéhez: „In aedibus praefecturae scholarum". Ugyanezt jegyezte Zwingli a következő nevekhez
is, hozzátévén mind a négy névhez: „Tiguri".
Alkalomszerűen hadd álljon itt néhány sor Zwingli
gyermekeinek sorsáról, a kiknek nevét e nevezetes családi bibliába jegyezte fel a reformátor. Zwingli Regulát
a kappelni csata után, melyben a hőslelkű reformátor
hitéért életét felátdozta, Zwingli hivatalbeli utóda, a
nemeslelkű Bullinger fogadta családjába. Ugyanitt talált
oltalmat Gwalter Rudolf, a korán árvaságra jutott ifjú
is, aki iskoláit jó sikerrel befejezvén, a lelkészi pályára
lépett. Gwalter még nevelő atyjának házánál tanulta
ismerni és becsülni Regulának lelki tulajdonait, mihelyt
tehát álláshoz jutott, szívének választottját nőül vette,
kivel negyvennégy éven át igen boldogul élt, Gwalter
mindig magasztalással szól róla, mint, a ki „nemének dísze,
férjének hű társa" volt.
A kitűnő hölgynek arczképe is ott látható a zürichi
városi könyvtár képei között.
Zwingli idősebb fia, Vilmos, theologiát végzett;
azonban már korán elhunyt. Ifjabb fia, Ulrik, hasonlóképen papi pályára lépett. Tanulmányainak befejezése
után Bázelben a bölcsészet tanára lett. Bullinger családjából nősült, nőül vévén ennek idősebb leányát. Aránylag korán (1571) hunyt el.
Zwingli negyedik gyermeke, Anna, miként a bibliába nevéhez édes atyja beírta volt, igen korán elhalt.
Zwingli gyermekei közül Regulának öt gyermeke
volt, két fiú és három leány. A fiúk közül az ifjabbik
(Jakab) még ifjú korában elhalt, az idősebbik úgy, mint

atyja és nagyatyja is, a lelkészi pályára lépett; Zürichben segédlelkész volt, de már 1577-ben ő is meghalt.
Zwingli Ulrik hasonnevű fiának egy fia volt, a ki
a keresztségben atyjának és nagyatyjának nevét nyerte;
ő is — miként Zwingli fiai és unokái mind — a papi
pályára lépett. A kitűnően képzett fiatalember csakhamar
theologiai tanár lett; mielőtt azonban gazdag ismereteit
az ifjúság javára gyümölcsözhette volna, elhunyt (1601).
Benne a Zwingli-család fiága kihalt.
Dr. Pruzsinszky
Pál.

BELFÖLD.
Vegyesházassági

statisztika.

A m. kir. központi statisztikai hivatal havi közleményei szerint Magyarországon folyó évi július havában
6047 házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 975
(%-ban 16'12). Tiszta ág. h. ev. házasság 278, ev ref.
492. A gyermekek vallására vonatkozó 250 (%- ban 25-64)
összes megegyezésből esik az apa vallására 121, az
anya vallására 129. A róm. kath. egyház javára 145,
gör. kath. 14, gör. kel. 6, ág. h. ev. 24, ev. ref. 61.
Horvát-Szlavonországokban július havában 705 házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 16 (%-ban 2-27).
Tiszta ág. h. ev. házasság 12, ev. ref. 3. A gyermekek
vallására vonatkozó 6 összes megegyezésből esik az apa
vallására 2, az anya vallására 4, mind a hat a róm.
kath. egyház javára,
Az ág h. ev. egyház vesztesége július havában a
róm. kath. egyházzal szemben Magyarországon, a 189
vegyesházasságnál előfordult 67 megegyezésből, levonva
a nyereség-veszteséget, 31. Horvát-Szlavanországokban a
4 vegyesházasságnál megegyezés nem létesült. Nyereségvesztesége más hitfelekezetekkel szemben Magyarországon, az 54 vegyesházasságnál létesült 12 megegyezésből; 0.
Horvát-Szlavonországokban július havában ilyen házasság nem köttetett. A Magyarbirodalomban a róm. kath.
és más hitfelekezetekkel szemben összes vesztesége július
havában 31.
Az ev. ref. egyház vesztesége a róm. kath. egyházzal szemben Magyarországon, a 356 vegyesházasságnál
létesült 118 megegyezésből, levonva a nyereség-veszteséget, 44. Horvát-Szlavonországokban a 2 vegyesházasságnál létesült egy megegyezésből vesztesége 1. Nyeresége más hitfelekezetekkel szemben Magyarországon, a
133 vegyesházasságnál létesült 33 megegyezésből, 15.
Horvát-Szlavonországokban ilyen vegyesházasság nem
köttetett. A Magyarbirodalomban a róm. kath. és más
hitfelekezetekkel szemben összes vesztesége július havában 30.
Augusztus havában Magyarországon 5841 házasság
köttetett. Ebből vegyesházasság 972 (%-ban 16*64).
Tiszta ág. h. ev. házasság 205, ev. ref. 448. A gyermekek vallására vonatkozó 240 (%-ban 24'69) összes

megegyezésből esik az apa vallására 134, az anya vallására 106. A róm. kath. egyház javára 143, gör. kath.
7, gör. kel. 3, ág. h. ev. 20, ev. ref. 65, az izraelita
hitfelekezet javára 2.
Horvát-Szlavonországokban augusztus havában 638
házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 23 (%-ban
3'61). Tiszta ág. h. ev. házasság 3, ev. ref. 2. A gyermekek vallására vonatkozó 3 összes megegyezésből esik
az apa vallására 1, az anya vallására 2. A róm. kath.
egyház javára 1, gör. kel. 1, ev. ref. 1.
Az ág. h. ev. egyház vesztesége augusztus havában
a róm. kath. egyházzal szemben Magyarországon, a 178
vegyesházasságnál előfordult 60 megegyezésből, levonva
a nyereség-veszteséget, 30. Horvát-Szlavonországokban a
2 vegyesházasságnál megegyezés nem létesült. Nyeresége
más hitfelekezetekkel szemben Magyarországon, a 81
vegyesházasságnál létesült 8 megegyezésből, 2. HorvátSzlavonországokban két ilyen vegyesházasságnál megegyezés nem létesült. A Magyarbirodalomban a róm.
kath. és más hitfelekezetekkel szemben összes vesztesége
augusztus havában 28.
Az ev. ref. egyház vesztesége a róm. kath. egyházzal
szemben Magyarországon, a 361 vegyesházasságnál létesült 130 megegyezésből, levonva a nyereség-veszteséget
22. Horvát-Szlavonországokban az egy vegyesházasságnál létesült egy megegyezésből nyeresége 1. Nyeresége
más hitfelekezetekkel szemben Magyarországon, a 138
vegyesházasságnál létesült 18 megegyezésből, 4. HorvátSzlavonországokban 4 ilyen vegyesházasságnál megegyezés nem létesült. A Magyarbirodalomban a róm. kath.
és más hitfelekezetekkel szemben összes vesztesége augusztus havában 17.
Szeptember havában Magyarországon 7223 házasság
köttetett. Ebből vegyesházasság 1121 (%-ban 15*52).
Tiszta ág. h. ev. házasság 309, ev. ref. 519. Á gyermekek vallására vonatkozó 281 (%-ban 25'07) összes megegyezésből esik az apa vallására 117, az anya vallására
164. A róm. kath. egyház javára 148, gör. kath. 12,
gör. kel. 14, ág. h. ev. 30, ev. ref. 72, unit. 3, az izraelita
hitfelekezet javára 2.
Horvát-Szlavonországokban szeptember havában 725
házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 16 (%-ban
2*21). Tiszta ág. h. ev. házasság 14, ev. ref. 3. A gyermekek vallására vonatkozó 6 összes megegyezésből esik
az apa vallására 1, az anya vallására 5. A róm. kath.
egyház javára 5, ág. h. ev. 1.
Az ág. h. ev. egyház vesztesége szeptember havában
a róm. kath. egyházzal szemben Magyarországon, a 215
vegyesházasságnál előfordult 68 megegyezésből, levonva
a nyereség veszteséget, 16. Vesztesége más hitfelekezetekkel szemben Magyarországon, a 78 vegyesházasságnál
létesült 10 megegyezésből, 2. Horvát-Szlavonországokban
2 róm. katholikussal kötött vegyesházasságnál létesült
egy megegyezésnél vesztesége 1, más felekezetűvel kötött
1 vegyesházasságnál megegyezés nem létesült. A Magyar-

birodalomban a róm. kath. és más hitfelekezetekkel
szemben összes vesztesége szeptember havában 19.
Az ev. ref. egyház vesztesége a róm. kath. egyházzal szemben Magyarországon, a 372 vegyesházasságnál
létesült 134 megegyezésből, levonva a nyereség-veszteséget, 30. Horvát- Szlavonországokban a 4 vegyesházasságnál létesült 1 megegyezésből vesztesége 1. Nyeresége
más hitfelekezetekkel szemben Magyarországon, a 148
vegyesházasságnál létesült 28 megegyezésből, 8. HorvátSzlavonországokban egy ilyen vegyesházasságnál megegyezés nem létesült. A Magyarbirodalomban a róni.
kath. és más hitfelekezetekkel szemben összes vesztesége
szeptember havában 23.
Kassa.
Homola István
ev. lelkész.

MISSZIÓÜGY.
Magyar belmisszió.
Az a nagy evangéliomi hit- és szeretetmozgalom,
a mely a külföldön az álló vizeket, megmozgatta, hatalmas,
virágzó egyháztársadalmi szervezett intézményeket hozott
létre, a melyeket együttvéve belmissziónak szoktunk
nevezni. Nem egyszerre állottak elé ezen, az emberi
tudatlanságot, hitetlenséget és a többnyire ezekből eredő
korcs állapotokat gyógyító keresztyén munkák, — a hol
a szükség legnagyobb volt, ott bővölködött legjobban
az isteni kegyelem létrehozta emberi könyörület, a mely
világosságot, meleget és balzsamot igyekezett nyújtani a
felmerülő szükséghez képest.
Mint minden munkához, úgy a belmisszióhoz is
bizonyos elmaradhatlan tényezők kellenek. Ezen tényezők : evangéliumi hitű, és szellemű, bátor munkások;
anyagi és szellemi eszközök és a munkatér. A belmiszsziót különösen ez utóbbi tényező szerint szokták klasszifikálni, és a könnyebb áttekinthetés végett különböző
mezőkre osztani.
Már láttuk, hogy az ú. n. belmisszió eleitől fogva
két főrészre oszlott, ú. m. az evangélizáczióra és a diakoniára, az utóbbi név azt a ker. szeretetmunkát jelzi,
a mely a testi szenvedés, szegénység, elhagyottság okozta
romlás megakadályozására, az előbbi pedig
mely
a lelki sötétség, hitetlenség, Istentől elfordultság, hitközöny eloszlatására irányul. Némelyek még egy harmadik
klasszist is állítanak fel és ebbe sorozzák be az egyháznak ú. n. szocziális társadalmi munkáját, a mely, mondhatnánk, a belmissziónak legfiatalabb hajtása s a melyet
szintén a fejlődő szükség hozott létre. Ha közelebbről
vizsgáljuk a belmissziót, illetve ennek feladatait, reá
jövünk arra, hogy ezen munkákat élesen elválasztani
egymástól alig lehet, hiszen egymásba folyók és egymást kiegészítők ezek. Vagy még helyesebben határozzuk
meg a dolgot, ha azt mondjuk, hogy mind egy gyúpont
körül csoportosulnak, a honnan minden belmissziói, egyén
és társadalom - mentő, anyagi vagy szellemi eszközöket

segítségül hívó munka fényt és melegséget nyer és ez
a gyúpont az evangélium. Tulajdonképen minden „diakonia", minden „szocziális" cselekménye a belmissziónak
egyszersmind evangélizáczió is, mert hiszen a végczél az,
hogy felemeljük az embert és az emberi társadalmat és
odavezessük és segéljük ahhoz a forráshoz, a melyből
ö maga is meríthet üdítő italt.
A magyar belmissziónak is van már múltja, ha
szinte a belmissziói egyesület ós más e téren munkálkodó szövetkezetek még csak mustármagnyiak is. Az az
összeköttetés, a mely a külföldi egyházakkal évszázadok óta fennáll, nem maradt eredmény nélkül ezen a
téren sem. És mondhatjuk, a belmisszió-munka fent említett minden ágazata talált nálunk is buzgó apostolokra.
Mint a külföldön, úgy nálunk is legelőször a kicsinyek
felé fordult az ébredező keresztyén szeretet. A belmiszsziói feladatok azon része talált legnépszerűbb fogadtatásra, a mely az árva és szegény gyermekek felkarolására irányult. Két, most már virágzó szeretetintézményt
hozott létre ez a kicsinyek felé irányulú könyörület, az
országos prot. árvaházat és a nagypénteki ref. szeretetházát itt a fővárosban, illetve ennek környékén, és
Istennek hála, ezek most már nem állnak egyedül.
A másik belmissziói intézmény homlokzatára szintén
Jézusnak a gyermekekhez intézett hívogató szózata van
felírva s ez a vasárnapi iskola, a melynek Budapesten
férfiak és nők között most már annyi hív, önfeláldozó
munkása van. A belmissziói czélokat szolgáló egyesületek
majd mindegyikének van vasárnapi iskolája, a vasárnapi
iskolai szövetség élén pedig ezen ügynek fáradhatlan
lelkes apostola, Viktor J. úr áll, a ki bizonyára bárkinek
szolgál ezen Istennek tetsző belmissziói munkára nézve
a legalaposabb tájékoztató útmutatásokkal.
Ha még felemlítem, hogy nálunk is vannak most
már Bethlen Gábor ifjúsági körök a főiskolai ifjúság
körében, van ker. diákszövetségünk, vannak ref. nőegyleteink, filléregyleteink, Lorántffy- és Bethánia-egyesületünk, íiladelfia diakonissa intézetünk, ref. közmívelődési
legényegyletünk, ker. ifjúsági egyleteink, úgy hiszem
lehet szó nálunk is a magyar belmisszió történetéről;
megvan az alap nálunk is, lehet építeni reá és szükségtelen mondanom, hogy legalább ís az egyik tényező
a munkatér, nem hiányzik nálunk, sem a városi, sem a
falusi gyülekezetekben.
Ha már tehát magyar belmisszióról beszélünk,
olyanról szólunk, a mely már, ha talán mnstármagnyi kezdetben is, de itt van. Az a tudat pedig, hogy ezen a
téren tennünk és haladnunk kell, ott él sokak lelkében.
A kérdés az, milyen irányban haladjunk, melyek azok
a legégetőbb szükségek, a melyek orvoslásra várnak,
hogyan és miként adagoljuk s milyen elvek szerint alkalmazzuk a gyógyszert?
Előre kell bocsátanom itt azon megjegyzést, hogy
nálunk tudvalevőleg sok olyan dologban apellálunk az
államhoz, a mely másutt és különösen Angliában társadalmi, jobban mondva egyháztársadalmi feladat gyanánt

tekintetik. Nem akarjuk lekicsinyelni azt a mentő munkát,
a inelyet nálunk az állam végez, hiszen nem is említve
a kisdedek, árvák gondozását, nálunk még az ifjúsági
egyletek felállítását, a mértékletességi ügy terjesztését,
a vakokról, siketekről s egyéb betegekről való gondoskodást s több más ilyen szeretetmunkát teljesít az állam,
a melyet máshol a ker. egyházak és egyháztársadalmi
egyesületek végeznek. És hadd mondjam el itt azt, hogy
a róm. kath. egyház milyen előnyben részesül ezen szeretetmunkában mi felettünk az által, hogy míg mi, eddig
legalább csak egyetlen egy kórházat tudunk ellátni az
ápoló szeretet munkásnőivel, addig a róm. kath. egyház
az állami és megyei kórházakban s más intézeteknél
gazdagon arat apáczái által ott, a hol nem is vetett.
Azok, akik a belmisszió iránt nem valami jó, sőt ellenséges indulattal viseltetnek, kétféle forrásból merítik azon érveket, a melyekkel ennek szükségessége ellen argumentálnak.
Egyik ellenvetés, hogy nálunk nincs szükség beimisszióra, vagyis semmiféle különálló szövetkezésre, mert
azon feladatokat, a mélyeket a belmisszió programmjául
kitűzött, meg lehet oldani magában az egyházban, meg
lehet oldani azon eszközökkel, a melyek az egyháznak,
mint szervezett testületnek rendelkezésére állnak. Hát
bizonyára az ideális állapot az volna, ha az egyház a
neki adatott erőknél fogva felébredve feladatának és
felelősségének teljes tudatára és tagjaiban annyira ébren
tudná tartani a kölcsönös felelősség elvét, az egyetemes
papsággal járó kötelességérzetet, hogy a maga egészében
ós egyedeiben a szó valódi értelmében hit- és szeretetközösség lenne. De a szomorú tapasztalat igazolja, hogy
az egyház minden időben s így most is messze elmarad
ezen ideális állapottól s hogy az organizált egyházban
nincs meg mindig az a készség, hogy a maga teljes
apparatusával akczióba lépjen a mutatkozó bajok ellen.
De másfelől az is bizonyos, hogy mint a külföldi
egyházak körében, úgy nálunk is vannak olyan bajok,
a melyekhez az egyház a maga hivatalos orgánumaival
nem is tud odaférkőzni s így szükséges, hogy ő maga
hívjon segítségül olyan tényezőket, a kikben felébredt
az ellenállhatlan vágy, hogy tegyenek valamit a szellemi
és testi szenvedések gyógyítására. Külföldön, mint láttuk,
az egyház elmulasztotta ezt és különösen eleinte szinte
ellenséges indulattal viseltetett a belmisszió iránt. De
változott, javult ott is a helyzet, mert az egyházak
belátták, hogy a belmissziónak vagyis a helyes irányban
vezetett önkéntes evangéliumi keresztyén szövetkezeti 'hunkának nem bomlasztó, hanem összetartó és egyházépítő
hatásai vannak, belátták, hogy épen a munkásszeretet
SLZyi ti mely az embereket közelebb hozza egymáshoz és
együttesen a Krisztus testében. És ez természetes is. Az
egyháznak mindig voltak és vannak beteg tagjai és a
helyesen vezetett szeretetegyesületek nem hogy elfordulnának ezért az egyháztól, hanem annál nagyobb szeretettel fordulnak ehhez, készek lévén a Krisztus szenvedésének maradékát is elszenvedni a szenvedő testért,
az egyházért.

És említsem-e azt, hogy a belmisszió terén elvégre
sokszor experimentálásról is lehet szó, arról t. i., hogy
nem helyesen állapítjuk meg a diagnózist és nem a
kellő gyógyszert alkalmazzuk mindjárt. Erre az experimentálásra az egyház, mint ilyen, nem minden esetben
vállalkozhatik annak veszélye nélkül, hogy doxáján
csorba ne essék. Egyháziasnak kell lennie a belmissziónak, ez az, mit tanulság gyanánt levonhatunk a mult és a
külföld példájából. Első sorban az egyháznak kell nevelnie
alkalmas tényezőket mindama munkára, a mely a belmisszió feladatát képezi, vagy ha ilyeneket már készen
talál, a már kipróbált eszközöket és munkákat a lehetőségig be kell soroznia a maga fegyver- és gyógytárába.
Mert nem közönyös dolog ez; t. közönség, sehol, de
különösen nálunk. Az egyháznak mindenütt s nálunk is
vannak versenytársai a munkásszeretet gyakorlásában,
itt van az állam, és itt van az emberi társadalomnak
azon része is, a mely közönnyel, sokszor gyűlölettel fordul
el a keresztyénségtől. Már most mondhatnánk, humanitás
szempontjából, mindegy bárki gyakorolja a szeretet mentő
munkáját, a fő az, hogy gyakoroltassék és a szenvedő
felemeltessék. De nem egészen mindegy az a szenvedő
gyermekre nézve, hogy kinek ölére hajtja le lázas fejét,
az édesanyáéra-e, vagy egy más idegenére. Az egyháznak ki kell tárnia melengető keblét minden szenvedő
számára és viszont a belmissziónak oda kell törekednie,
hogy hozzá vezessen minden tévelygőt.
B. Pap István.
(Folytatása következik.)

KÜLFÖLD.
Németországi egyházi szemle.
Az „Evang. Buncl" mult évi nagygyűlését okt.
havában több napon át, Wintzingerode gróf elnöklete
alatt, Hamburg városában tartotta meg. A gyűlésen
Meyer zwickáui szuperintendens „A protestantizmus helyzetéről a német birodalomban", Richter schwanebecki
lelkész „A világkereskedelem és világmisszió egymáshoz
való viszonyáról", Wolf strassburgi lapszerkesztő „A protestantizmus helyzetéről Elszász-Lotharingiában", Fickenscher fürthi lelkész „Az Evang. Bund feladatáról a
protestantizmus jelen helyzetével szemben" s Nippold
jénai tanár „A protestantizmus nemzetközi helyzetéről"
tartott felette érdekes és tanulságos előadást. E kérdések nagyon korszerűek s méltók az evang. szövetség
czéljához és feladataihoz. Nippold előadása többi között
az összes pápaellenes keresztyén vallásfelekezetek szövetkezésének szükségességét sürgette, Róma folyton terjeszkedő uralmával szemben. A szövetség hamburgi gyűlésén több mint 3000 ember vett részt, s Hamburg összes
prot. templomaiban tartottak istentiszteleteket. A szövetség évi jelentését Witte titkár terjesztette elő, a melyből
megtudjuk, hogy ma már 300,000 tagja van, s főleg

Ausztriában a „Los von Rom" mozgalma által indíttatva
fejt ki nagyobbarányú tevékenységet.
*

*
*

A Gusztáv Adolf-egyesület a kolera-veszélyre való
tekintettel nem tarthatta meg Brombergben mult évi
nagygyűlését, a mi azonban épen nem hátráltatja áldásos munkásságát. A nagy szeretetadományra a fürstenfeldi (stájer), gramtscheni (porosz) és singeni (baden)
egyházközség pályázott, s az egyesület elnökei írásban
fognak a nagy adomány hovafordítása felett szavazni.
Á központi elnökség évi jelentéséből kitűnik, hogy az
elmúlt évben a fiókegyletek száma 1957-ről 1970-re, s a
nőegyleteké 641-ről 644-re emelkedett. Négy diákegylet
áll fenn a heidelbergi, königsbergi, strassburgi és tübingai egyetemen. Főegylet van 45, ebből 17 Poroszországra
esik. A többi német szövetséges államok egy-egy fŐegylettel vannak képviselve, Mecklenburg, Schwerin kivételével, a hol nincs egylet, s Szászország kivételével, a
hol 2 főegylet, a lipcsei és drezdai működik. Az összes
főegyletek élén a würtembergi áll, a mely tavaly 149,848
márkát gyűjtött. Az osztrák és a magyar protestantizmus
egy-egy főegylettel van képviselve. Az egyesület pénzügyi
helyzete a lehető legkedvezőbb. Érzékeny vesztesége volt
a csődbe került lipcsei banknál. A német birodalomban
segélyezett 1180 egyházközséget 818,768, Ausztriában
és Magyarországon 735 egyházközséget 618,721, s a
távolabbi külföldön 191 egyházközséget 156,340 márkával. Az elmúlt évben felavatott 37 templomot, 13 iskolát, 11 paplakot, 5 tornyot és egy temetőt. Valóban:
facta loquuntur I S aztán mégis pangermán tendencziákkal vádolják ez áldásosán működő egyesületet!
*

*

*

Bajorországban, a német ultramontanizmus e klaszszikus földjén, nagyon éber munkásságot fejt ki a protestantizmus. Az 1904. évi statisztikai adatok szerint a
bajor ev. tartományegyház lélekszáma 1,315,744. A születések száma 37,371, ebből 5874 törvénytelen. A keresztelések száma 41,959, s az esketéseké 8900. A 3082
vegyesházasságból 1611 prot. egyházi megáldásban részesült. Elvált 28 pár. Az öngyilkosok száma 241. A kommunikánsok száma 873,035, a mi a lélekszám arányában 66'35%-nak felel meg. Áttért 212, kitért 149 lélek.
Alapítványokban és hagyományokban befolyt 2,179,562
márka, a mi fejenként 2 márkának felel meg. Münchenben az állam és a városi tanács nagy összegeket fordít
a vallástanítás szervezésére.
*

*

*

Württemberg ev. egyházi élete is rendkívül tanulságos. Ev. szülőktől született 53,202 gyermek, és pedig
49,577 tisztán ev. és 3625 gyermek vegyesházasságú
szülőktől. A törvénytelen gyermekek száma 4761, a mi
az ev. lakosság 8'94°/ 0 -ának felel meg. Ev. szertartás
szerint kereszteltetett 51,015, és pedig vegyesházasságból 2401 gyermek. A keresztelést csak 24 esetben nem
vették igénybe. Ev. házasság volt 13,534 és pedig tisztán

ev. 12,212, vegyes 1322. Ev. esketés volt 12,622, ebből
727 vegyes. Az egyházi áldást nem vette igénybe 215
pár. Meghalt 32,193 egyháztag, ebből egyházilag eltemettetett 28,156, vagyis 87"46%- Az egyházi áldás nélkül eltemetettek között nagyobbára gyermekek szerepelnek. Konfirmándus volt 30,121, ebből 1035 gyermek
vegyesházasságból való. A kommunikánsok száma volt
713,995, és pedig 296,217 férfi és 41,778 női nemű.
Száz ev. hívőre 1.497,209 lélekszámból 48 kommunikáns
esik. Az ev. egyházba áttért 134, kitért .195. Az egyházi
kollekták összege 800,000 márka. Nagyon virágzó ifjúsági egyletei vannak. Múltkori közgyűlésüket Stuttgartban tartották. Egyleteik száma 245, a tagok száma
10,390. Az egyletek közös orgánuma „Des Junglings
Freund cz. alatt 10,000'póldányban jelenik meg. A württembergi tartomány egyház a katonák lelkészi gondozására
is sok erőt, pénzt és időt fordít.
*

*

*

Hannoverában nagy áldással működik az evang.
egyesület. Már 40 év óta áll fenn. Szerető gondoskodásának a tárgya a szegényügy, az árvák és betegek ügye,
az ifjúsági egyesületek, a lakásviszonyok, az állomások
missziója, az erkölcsnemesítés, a mértékletességi mozgalom s a belmissziónak minden képzelhető ága. Vasárnapi lapja 43,000 példányban jelenik meg. Védő szárnyai alatt áll egy Magdolna-intézet, egy női otthon, egy
munkás-kolónia s egy-egy otthon a betegek, nyomorékok, iszákosak és tengerészek számára. Évi bevétele
volt 47,172, kiadása 46,587 márka. Fekvő vagyona
294,595 márka. Kiváló gondot fordít a tengerész-misszióra.
New-Yorkban is egy tengerész-otthon létesítésén fáradozik. E tekintetben a hamburgi tengerész-misszióval
nemes versenyt folytat.
*

*
*

Theol. tanértekezletet tartottak a mult évi november hónapban Drezdában, a mely iránt szélesebb körökben is nagy volt az érdeklődés. A fiatalabb lelkészi kar
látogatta sűrűbben. Az értekezlet elnöke Kaiser szuperintendens volt. Tárgyalás alá kerültek a következő kérdések : „Izrael őstörténetéről" adott elő Kittel lipcsei
tanár; „Pál theologiájának alapvonásait" ismertette
Feine bécsi tanár; „A ker. erkölcsiség alapelveit" fejtegette Walther rostocki tanár s végül a „Manicháismust"
ismertette Lindner lipcsei tanár. Egy közös ülésen Bard
lelkész a lutheri hitvallás vallásos-egyházi jelentőségéről tartott nagyérdekű előadást. Ezzel párhuzamosan a
szász tanító-egylet Drezdában ülésezett, a hol Schubert
lipcsei tanár indítványára a szemináriumi képzés ügyében a következő javaslatokat fogadták el: a) a tanítóképzés intenzív és extenzív tekintetben fejlesztendő; b) a
szeminárium 1 felső osztállyal bővítendő; c) a szemináriumi tanítónak a középső népiskola tantervét kell követnie; d) a nyelvtanítás, a latinnak megtartása mellett,
még egy modern nyelvvel pótolandó; e) a szeminárium
utolsó évei a szakképzésnek szolgálnak és akadémikus
2

jellegűek; f ) a végzett növendékek a pedagógikában
való továbbképzés czéljából az egyetemre mehetnek s
ott államvizsgát tehetnek. Mélyreható reformok ezek a
német tanítóképzés terén.
Eperjes.
Dr. Szlávik Mátyás.

NEKROLOG.
FILÓ

LAJOS

A magyar református lelkészi karnak egyik legkiválóbb tagját, a hazai református egyháznak, de kivált
a dunamelléki egyházkerületnek évtizedeken keresztül
szerepelt egyik oszlop-emberét, a nagykőrösi egyháznak
ötödfél évtizeden át egyik közszeretetben és köztiszteletben állott, maradandó emlékű lelkészét, Krisztus
Urunknak, a tiszta és szilárd vallásos hitnek, az egyháziasságnak, a tudományok, de kivált a theologiai
műveltség fegyvereivel erősen körülövedzett egyik vitézét szólította Isten magához mult év deczember 11-dik
napján Filó Lajosban.
Filó élete egy tiszta, erősen buzogó forrásból
eredő, hova-tovább mélyebb és mélyebb mederben, de
mindig csendesen s mindenkor áldást tenyésztőleg, csergedező patakhoz hasonlított. A patak most véget ért,
beléömlött a mulandóság tengerébe. Szülő városától,
Losoncztól, a hol született (1828. okt. 31.), s a hol
elemi, középiskoláit, bölcsészeti, jogi tanulmányait végezte, a mult század negyvenes éveinek utóbbi felében
vett búcsút, a mikor a dunamelléki egyházkerület akkori
főiskolájában, a kecskeméti kollégiumban iratkozott be
a hittani szakra. A más kerületből s az idegen földről
jött 18 éves ifjút a mint megismerték új tanárai s új
tanulótársai, azonnal meg is szerették, s a becsülésnek
nem mindennapi mértékében részesítették. Távol volt
tőle ekkor is, ép úgy, mint élete későbbi folyamán,
minden nemtelen büszkeség, fenhéjázás, különczködés,
és mégis társai közül már ekkor kivált. 0 mindegyik
tanulótársához előzékeny, nyájas, barátságos volt és társai mégis nem úgy tekintették, mint közönséges pajtásukat. Nem is volt ő azoknak pajtásuk, hanem mintaképük, a kit — kivált a szilajabb kedélyűek s nyersebb
modorúak — ha nem követtek, nem utánoztak is, de
az elismerést, az igaz becsülést nem tagadhatták meg
tőle. Igen, mintakép! 0 nála a lelkészi pályára való
készülés nem csupán abban állott, hogy az iskola törvényeit, rendszabályait lelkiismeretes pontossággal megtartotta, hogy a kiszabott tantárgyak megtanulásában
kiváló szorgalmat tanúsított s dicséretes eredményt tüntetett fel; hanem ezek mellett úgy külső, mint erkölcsi
magaviseletében, vagyis ruházatában, modorában, beszédében és cselekedeteiben soha egy pillanatra sem feledkezett meg arról, hogy ő a Kálvin által reformált egyháznak, a tiszta, szeplőtlen jellemet, fecldhetlen erkölcsi
életet követelő egyháznak készül magát hű és igazi

harczosává képezni. Már mint theologus híven őrködött
a felett, hogy a foltnak, a piszoknak még csak előárnyéka
se essék a majdan vállaira veendő papi palástjára.
Ilyen volt ő azon idő alatt, míg a lelkészi pályára
készült; s ilyen volt ő azon 47 év alatt, melyet mint
főiskolai szenior, mint kecskeméti segédlelkész, pár évig
mint gyönki gimnáziumi, 1855—1857-ben mint kecskeméti theologiai tanár, azután mint kopácsi lelkész,
1858—1860-ban mint budapesti theologiai tanár, 1861.
okt, 13-ikától kezdve haláláig mint nagykőrösi lelkész,
mint egyházmegyei, kerületi tanácsbiró, az egyetemes
konventnek több ízben tagja, jegyzője, a kerületnek
1882—1884-ben főjegyzője, a hazai református egyház
szolgálatában töltött.
Filó Lajost, mint mondám, ismerték tanárai, tanulótársai, s csakhamar megismerték a dunamelléki kerület
lelkészei s lelkészjellegű kormányzó férfiai is ; de szélesebb körben, de kerületünknek világi vezéremberei egyelőre mit se tudtak róla. Hiszen a mikor ő az iskola falai
közül az életbe kilépett (1850), lakat volt az emberek
ajkain; a sajtó zár alatt állott, a gyűléstermek ajtait
nem volt szabad kinyitni. Mi módon ismerje meg a nemzet, avagy az egyház a maga új embereit, a fényes elmét,
az alapos tudományos készültséget, a különböző szószékekre beváló jeles szónokot, a lelkiismeretes munkást?
Egy évtized eltelte után a vallásügyi pátens meghozta
Filóra nézve az alkalmat, hogy neve, mondhatni az
egész ország, de kivált a hazai protestáns egyház vezéremberei előtt előnyösen ismeretessé legyen. A dunamelléki egyházkerületnek 1859. deczemberi közgyűlésén,
melyet ekkor az egész ország közfigyelme kisért, úgy
szólván ő szerepelt egyedül nyilvánosan, ő volt ékesszavú tolmácsolója a Kálvin-téri templomban tartott gyűlésen a protestáns oszlopemberek által az előző napon
tartott értekezleten megállapított nézeteknek ós határozati javaslatnak. Ez időtől fogva ismerte a hazai protestáns közönség Filót, mint jeles szónokot, mint kiváló
tollú s bátor lelkű harczost. Pár évvel későbben, a „Feltámadás" kérdése felett Ballagi Mórral vívott nagy hittani
vitájából pedig megismerte, mint erős fegyverzetű tudóst.
Ez időtől fogva Filó a közbecsülésben, a mi hazai
református egyházunk szerény kormányzói tisztségeinek
fokozatain emelkedett feljebb és feljebb. Midőn 1883.
október hó kezdetén Török Pál koporsója felett gyászbeszédét elmondotta s midőn annak sírját behantolták,
azzal a biztos reménnyel utazott vissza Nagykőrösre,
hogy néhány hó multával mint pesti lelkész és püspök
tér vissza. Reményének volt is eléggé biztosnak látszó
alapja. Reménye azonban meghiúsult. Ez kétségkívül
nagy befolyással volt reá. Hogy is ne ! Hisz ő neki nem
volt se neje, se gyermeke, a kik Őt erősebben magukhoz bilincselték volna. Az ő szerelme egyházáért lángolt
legmelegebben; az egyházi téren kereste első sorban
nemes ambiczióinak kieiégíttetését. És épen e téren csalódott. A csalódás fájdalmas érzetével eltelten odahagyta
a szélesebb körű munkálkodás terheit; ezentúl csupán

azon szűkebb egyházi körnek, a nagykőrösi egyháznak
élt, melyben soha nem csalódott, mely őt szerette, tisztelte életében, áldani fogja poraiban is; viszont a melyet
szeretett ő is utolsó lehelletéig s szeretete felől végső
napjaiban is jelentékeny alapítványával (közel 60,000
kor.) s nagybecsű könyvtárának a körösi főgimnázium
és tanítóképezde részére való hagyományozásával, maradandó bizonyságot tett.
Szólhatnék róla, mint nagykőrösi lelkészről is,
hiszen —- bár távolról — ismertem itteni működését,
itt szerzett érdemeit is; de szóljanak helyettem azok, a
kik éveken, évtizedeken át közvetlen közelében éltek a
boldogultnak, kik közelből látták az ő működésének
áldásos eredményeit, kiknek még füleiben hangzanak s
kiknek szíveiből még évek multával is visszhangzanak
az ő katedrai ékes beszédei. Valóban megható, kivált
manapság, a mikor hazai társadalmunk minden rétegében az emberek botránkoztató módon egymást szidják,
piszkolják, gyanúsítják az érdemnek, becsületnek még
a foszlányát is tépik, szaggatják egymás nyakáról: megható az az összhangzó nyilvánulása a tiszteletnek és
szeretetnek, melyet a nagykőrösi egyház és a város
közönsége egyénenként és testületenként feledhetetlen
lelkésze iránt tanúsított, s a mint felőle a nagykőrösi
közlönyök nyilatkoztak.
A haláleset bekövetkezte után tartott egyháztanácsi
ülésben volt lelkósztársa, Patonay Dezső, ki mint nagykőrösi származású, kora gyermekségétől kezdve közelből
ismerte a boldogultat, így nyilatkozott róla a többek között:
„Az ő halála közös gyásza mindnyájunknak, s az
ő koporsója felett a részvétnek, a hódoló tiszteletnek,
az őszinte kegyeletnek oly magasztos és szent érzelmeivel állunk meg, mint talán egyházunk és városunk
egyetlen polgára felett sem. Igen, mert ő mint gyülekezetünknek 45 éven át lelkipásztora és vezére, nagy
lelkének drága kincseit oly mértékben áldozta egyházunk,
iskolánk és városunk javára, hogy annak nyomai minden
téren észrevehetők, s nincsenek alávetve a feledés és
mulandóság hatalmának.
Nagy szónok, mély elméjű tudós, kiváló kormányzó
volt egy személyben. Méltó társa a Török Páloknak, a
Fördősöknek és Dobosoknak. Pródikácziói, beszédei gazdag forrásból táplálkozván, mindig a tudomány, a keresztyéni műveltség legmagasabb fokán állanak. Szebben,
érthetőbben, világosabban szólni és tanítani aligha tudott
más, mint ő, a tudós és nagy szónok. Rögtnözött gyűlési
szónoklatai a művészet remekei. Tudományos munkálkodása az ország határain is átcsapott, s a megtámadott
magyar prot. autonomia érdekében franczia nyelven tartott
felolvasásaival nyeri meg a művelt külföld érdeklődését
ós védelmét."
Egyik nagykőrösi lap vezető czikkében így jellemzi
az elhunytat Danóczy Antal tanár, a ki szintén gyermekkora óta tanuja volt Filó Lajos működésének:
„Filó Lajos példa, mintakép és ideál volt. Nagy
elme, melynek körvonalait Kálvin lelkének fénysugarai

aranyozzák meg. Erős, ideálokért lángoló szív, melynek
mélységeiben szelíden pihent a „rejtett kín" is, az a
rejtett kín is, amely — másnál — „bezárt kemenczeként a rejtő szívet hamuvá égeti". Verőfényes, tiszta
lelkület, mely előtt „nyomorú a csillogó vágy s áldott,
ki szerény tetszéseként fűszerezi csendes életét". A bibliának s a modern tudományosságnak minden eszközével
felfegyverzett műveltség, melyből egy vonás az egyházi
atyákra, egy másik a hitjavítás bajnokaira emlékeztet.
A kételkedés és tagadás táborával szembe szálló hit,
mely diadalmasan nyitja fel a Krisztus lezárt koporsóját,
. . . Az élő szónak ura és fejedelme, a ki korlátlan hatalommal uralkodik érzelmek és indulatok, feltörő szenvedélyek és szunnyadó vágyak felett. . . . Egy félszázad
nemzedékének csodálata, szinte kimagyarázhatatlan tisztelete kiséri minden szavát . . . Ha szól, az ő szava a
legszebb; ha tanít, az ő tanácsa a legbölcsebb; ha
sebbzett sziveket gyógyít, az ő vigasza a legenyhítőbb."
De nemcsak egyes tisztelői nyilatkoztak így az
elköltözöttről, — hisz különben is kinek ne akadna
dicsérője, legalább halála után; de szép tanúságát adta
az elköltözött lelkész iránti mély tiszteletének, igaz szeretetének Nagykőrös egész közönsége, felekezeti különbség nélkül. Ennek feltüntetése czéljából ide igtatjuk kivonatban az egyik nagykőrösi lapnak a decz. 13-án
végbement temetésről hozott tudósítását:
Ennél a temetésnél — mondja a tudósítás —
meghatóbb ós impozánsabb alig történt valaha városunk
határában. A koporsót a ref. tanítók délután 1 órakor
szállították át a templom előcsarnokába, a hol ravatalra
helyezték. A templom belsejében a szószék, az úrasztala
s az első padsorok gyászfátyollal voltak befödve. Fél 2
órakor nyitották fel a templomajtókat s attól kezdve
valóságos népvándorlás indult meg. A város külső képén
is érezhető volt a gyász hatása, mert úgy tetszett, mintha
országraható nagy ünnepet ült volna az egész város. A
hivatalok és testületek tömegesen képviseltették magukat.
Majdnem az egész városi tisztikar megjelent. A róm.
kath. egyházat a plébános és a káplán, az izraelita hitközséget két előljáró képviselték; a helybeli méntelep
képviseletében Némái ezredes jelent meg. A főgimn. és
tanítóképezdei tanári kar és tanítói testület testületileg
jelent meg. Ezeken kivül ott volt minden számottevő kör
és egyesület képviselete s társadalmi életünk valamennyi
közismert alakja. Két órakor már annyira megtelt a
templom, hogy egy talpalatnyi terület nem maradt üresen.
Igen nagy volt azoknak száma, a kik nem juthatván
be, az utczán várták végig a temetési szertartás bevégződését. A dunamelléki egyházkerületet Petri Elek ós
Szőts Farkas képviselték,* a theol. akadémiát pedig
B. Papp István theol. tanár, a theol. akadémiai ifjúságot
Losonczy Lajos szenior és más két hallgató. A szomszéd
* Baksay Sándor püspök úr, kit az egyháztanács a templomi
beszéd tartására kért fel, egészségi okokból nem vehetett részt a
temetésen. Darányi Ignácz főgondnok úr táviratilag fejezte ki részvétét.

egyházak képviseletében megjelentek Mészáros János s
Szeles József Kecskemétről, Takács József s Molnár
Albert Czeglédről, Kiss Zsigmond Abonyból, Csekey
István Szolnokról, Szűcs Kálmán Lajosmizséről, ezeken
kiviil Biczó Pál, pátkai. Pap Albert mányi. Molnár Albert
fóthi lelkészek, Kozma Andor kecskeméti segédlelkész.
A temetési szertartást a közönség éneke nyitotta meg,
mely után Adám Kálmán esperes mondott szívből jövő
s szívhez szóló megható gyászimát," melynek végeztével
az énekkar adott elő szép gyászéneket. Ezután Mészáros
János kecskeméti lelkész ment a szószékre s mély tartalmú gyászbeszédet mondott Malakiás II. 5, 6. alapigéje
alapján. Az énekkar ismét énekelt, majd a közönség
éneke alatt kivonultak a templomból.
A koporsót hat lelkész vitte a gyászkocsihoz, a
mely körül ezer meg ezer főnyi közönség volt egybegyűlve. A halott vivő kocsit a papi testület, majd a
gyászoló család követte s utána beláthatatlan sokaságban a nagy közönség kisérte. A temetőbe érve az énekkar gyászéneke után Takács József czeglédi lelkész
tartott mély érzésektől áthatott, gondolatokkal teljes és
művészileg előadott beszédet, mely az egész jelenvolt
közönségre igen nagy hatással volt. Az énekkar újabb
éneke után örök pihenőre helyezték a nagyhírű lelkipásztor koporsóját, amely fölött az egész város lakosságának igaz kegyelete őrködik.
Nyugodjál békében elköltözött társunk! Te egykor
áldást hintettél, vagyis áldást kértél Istentől reám. F á j
lelkemnek, hogy viszonzásul egy marok port nem hinthettem koporsódra. Nem lehetett.
Farkas József.

IRODALOM.
A „Magyar Könyvtár" legújabb sorozatát a magyar
elbeszélő irodalomnak egy nagytehetségű művelőnője
nyitja meg: F. Kaffka Margit, a ki két novellával szerepel a vállalatban. Az első, a „Levelek a zárdából"
egy nevelőbe adott gyönge kis leány megható tragédiáját
beszéli el, a ki hiába vágyódva az anyai karok után,
rémképekkel ijesztve, ok nélküli büntetésekkel zaklatva,
végre gyászosan elpusztul. — Az ezt követő szám Daudet
Alfonz kisebb munkáinak legszebb darabjait, a „Contes
du Lundi" háborús tárgyú elbeszéléseit teszi hozzáférhetőkké, Marquis Géza jeles fordításában. — E két szépirodalmi munka után egy ismeretterjesztő következik:
dr. Hankó Vilmos könyve „Régi magyar tudósok és
feltalálókról", melyben a szerző sorraveszi mindazokat,
a kik az elmúlt századokban a természettudományok terén
becsületet szereztek a magyar névnek. Az utolsó szám
folytatja azt a sorozatot, melyet „Szavalókönyvek" czimmel a nyáron indított meg a „Magyar Könyvtár", s mely a
legolcsóbb áron juttatja azifjus ágot az egész világirodalomból összeválogatott hatásos szavalmánydarabokhoz. Az első
„Angol költőkből" czímű füzet után most „Német balladák
és románczok" következnek sorra, Feleki Sándor fordításában. A „Magyar Könyvtár" füzeteinek száma ezzel elérte
a 440-et, melyekről részletes jegyzéket bárkinek ingyen
küld a kiadóhivatal: Lampel R. (Wodiáner F. és Fiai)

könyvkereskedése Budapest, Andrássy-út 21. Egy-egy
szám ára 30 fillér.
Útmutató a biblia olvasására az 1906. év minden
napjára. Ez a czíme annak a 16-od rét alakú kis füzetnek, melyet nem rég adott ki a Bethánia-egylet Budapesten. Már a czím sokat elárul. Mégis egy keveset teszünk hozzá felvilágosításul. Hangsúlyozni kívánjuk mindenekelőtt azt, hogy az Útmutató mindenki számára
hasznos, a ki a bibliát szereti olvasni, vagy a kinek
hivatásánál fogva kell a bibliát olvasnia. Czélja, hogy a
bibliaolvasásban segítségére legyen minden felnőtt embernek. A beosztása egyszerű. 52 fejezet van benne, az év
minden hete számára egy. Minden fejezet czíme más.
Az egyiké egy bibliai igazság vagy jellem; a másiké
valamely életbe vágó elméleti vagy gyakorlati tétel,
kérdés, gondolat; a harmadiké a keresztyén munka
valamelyik ága. A főtételt 7 altétel világosítja meg, mint
7 sugár, minden nap egy. Az altételek a bibliából vannak véve, annak jelzésével, hogy hol található meg az
a bibliai hely. Hogy ( világosabb legyen a dolog, ide iktatjuk az 1906. évi Útmutatónak néhány fejezetét: Jan.
8—14-ig. Főtétel: A pénz használatáról. Hétfő : Minden
pénz az Úré. Luk. XIX. 12—15., kedd: Úgy kezeljük
azt, mint sáfárok. Luk. XVI. 1—2., szerda: Segítsük a
szegényeket Luk. XVIII. 18—22., csütörtök: Adjunk
kölcsönt az Úrnak. Péld. XIX. 4—7. és 17., péntek: A
szeretetnek egy megnyilatkozása. Luk. VII. 36—50.,
szombat: Csak a mi földi, azt adjuk a földi hatalmasságnak. Máté XXII. 16—22., vasárnap: Mit tanít Jézus
a pénzről és annak használatáról? Máté II. 11., Márk.
X. 17—31. Június 4—10-ig. Főtétel: Mit kivan tőlünk
a Krisztus? Bölcsességet. Luk. XVI. 9—12., Engedelmességet. Máté V. 17—20., Tisztaságot. I. Ján. III. 1—6.,
Bátorságot. Márk. XIII. 9—13., Nyájasságot. II. Kor.
I—6., Hűséget. Máté XXV. 20—30.* Jézus élete. Tanítványaihoz való viszonya; Mit kiván tőlük ? Máté X.
16—33. Október 8—14-ig. Főtétel: Eszesek és bolondok.
Krisztus a mi vőlegényünk. Jel. XIX. 5—9., A Szentlélek
ereje. Zak. IV. 1—6., Az alvó egyház. Róm. XIII.
II—14., Nem adatott más név. Csel. IV. 5—12., Az
ajtó, a melyen át be kell menni. Ján. XIII. 32—37.,
Vigyázzunk és imádkozzunk. Márk. XIII. 32—-27-, Kik
az eszesek, kik a bolondok? Máté XXV. 1—13- E néhány példából mindenki megítélheti, hogy mily könyebbség ily Útmutató vezetése mellettt olvasni a bibliát. Az
Útmutató megrendelhető dr. Szabó Aladár lelkésznél,
Budapest, IX. Kálvin-tér 7. sz. alatt. Ára 10 fillér. 50
példány 4 kor., 100 példány 7 kor. 10 példányon felül
portómentes küldés.
Keresztyén szövetségek. írták a Bethánia-egylet
vezetői. Ára 10 fillér. Megrendelhető dr. Szabó Aladár
ref. lelkész czímén. A ki a keresztyén szövetségek alapelveit s módszerét meg akarja ismerni, rendelje meg e
könyvecskét.
Újszövetségi apokrifusok. Fordította Raffay Sándor pozsonyi evang. theologiai tanár. Ára 6 korona.
Kapható szerzőnél, vagy Kókai Lajosnál, Budapesten.
Addig is, míg szakszerűleg ismertethetnénk a 328 oldalra
terjedő munkát, elismerésünket kell kifejeznünk a fordító
iránt, a ki ilyen fontos és nagyértékű munkával gazdagította magyar theologiai irodalmunkat. Valóban hézagot
töltött be vele, mert a míg az ó-testamentomi apokrifok
valahogyan mégis csak megközelíthetők voltak magyar
nyelven, addig az új-testamentomi apokrifok teljesen
ismeretlenek voltak eddig a theologus világ előtt, pedig
igen figyelemreméltók az ősegyház emez alkotásai, annak
megértésénél, hogy miként vívta meg a keresztyénség

a harczot a zsidó és a pogány szellemmel s miként illeszkedett bele a világba A kötet szakszerű bevezetésekkel
és magyarázatokkal közli a héberek, az ebioniták, az
egyiptomiak evangéliomát. az oxyrynchosi töredékeket,
Péter prédikáczióját, Péter evangéliomát, Jakab és Tamás
elbeszéléseit, Barnabás, Római Kelemen és Polykarpus
leveleit, a loodiczeai levelet, az apostolok tanítását, Hermás pásztorát. Péter jelenését és Pál cselekedeteit. A
munkát, a melynek minden theologus könyvtárában helyet kellene foglalnia, melegen ajánljuk olvasóink s
különösen a lelkészek figyelmébe.

EGYHÁZ.
Boldog ú j esztendőt! Az örökkévalóság tengerébe
merült az 1905-dik esztendő, s itt állunk az újnak, az
1906-diknak kezdetén. Suhanva szállnak át felettünk a
napok, múlnak az évek, Magokkal ragadnak sok megszűnt örömöt, teljesületlenül hagynak sok reményt, s
mikor egy új esztendő küszöbén állunk, mégis bizodalommal, reménykedve tekintünk annak elkövetkezendő
napjai elé. Igen, mert Atyánk van nekünk mennyben, ki
bölcsen, szeretettel intézi földi életünk folyását, s ki,
ha megpróbáltatásokat bocsát is reánk, mindeneket
javára cselekeszik az Őt szeretőknek. Lelkünknek e szent
hite tölt el bennünket az új esztendő kezdetén is s
bizodalommal tekintünk fel mennyei jó Atyánkhoz. Szívünket remények, óhajtások emelik s mindezeket 0
hozzá fűzzük, a ki a mulandóság felett örökké él és
uralkodik. Óh! nyugodjék meg mindnyájunkon az ő
végetlen kegyelme s adjon nekünk boldog új esztendőt.
Adjon boldog új esztentőt magyar evangéliomi egyházainknak, iskoláinknak, az ezekben hivatalosan forgolódóknak
s a gondjaikra bízottaknak. Adja, hogy a haladó idővel
haladás, gyarapodás, virágzás következzék el reánk,
mind a szellemiekben, mind az anyagiakban ez új esztendőben. A lefolyt 1905-dik esztendő jelentőségteljes
átalakulásokat készített elő ós sok régi óhajtás teljesülésének vetette meg alapjait egyházi és iskolai közéletünkben. Adja Isten, hogy ez átalakulások s ez alapvetések
egyházaink és iskoláink felvirágzására szolgálhassanak.
Adjon az Isten boldog új esztendőt!
Lelkészválasztás. A zsibritói evang. gyülekezet
Bezek János békéscsabai segédlelkészt választotta meg
lelkipásztorává.
Egyházmegyei gonduokválasztás. Az érmelléki ref.
egyházmegye, a Zsigó Endre halálával megüresedett gondnoki tisztre Fényes Endre nagyváradi királyi táblabírót
választotta meg.
Lemondott felügyelő. A vasi közép evang. egyházmegye felügyelője: Rupprecht Tasziló, lemondott
tisztéről. Az egyházmegye küldöttsége, élén Kund Samu
esperessel, megkísérelte ugyan a felügyelőt lemondása
visszavételére bírni, de sikertelenül.
Vallásos összejövetelek. A hosszúfalui ref. gyülekezetben a mult hónapban kezdődtek meg a vallásos összejövetelek, a melyeknek rendezésében és vezetésében
Demeter Péter lelkész buzgóikodik. Az összejövetelek
közénekkel és imádsággal kezdődnek, s ezeken kivül
vallásos szavalatok, karénekek és felolvasások gyönyörködtetik és építik a híveket. — A gyomai evang. gyülekezetben advent harmadik vasárnapjától kezdve Hajts
Dániel lelkész tart hetenként vallásos felolvasásokat.
Konventi jegyzőkönyv. A ref. egyetemes konvent
Budapesten, mult évi deczember hó 7. és 9. napjain

tartott rendkívüli üléseinek jegyzőkönyve Sass Béla
konventi jegyző szerkesztésében 2 íven, 29 lapon, megjelent, s azoknak az egyházi hatóságoknak, a melyeknek
sürgős szükségük volna rá, addig is rendelkezésükre áll,
míg az illetékes püspöki hivatalok útján megkaphatnák.
Az idevonatkozó megkeresések Debreczenbe Dávidházy
Kálmán könyvkötőhöz intézendők.(Füvészkert-utcza 9. sz.).
Református misszió a szerbek között. A nagybecskereki keresztyén nőegylet és a mértékletességi
egylet tagjai, élükön Szalay József lelkésszel, szép reményekkel biztató missziót folytatnak a város görög keleti
szerb lakosai között. Segítségükre szolgálnak a szép
evangéliomi munkában Lichtenberg Vilmos, missziói iskolát végzett evangelista és Pavkov Mita bibliaárús. A
misszió eredménye egy kis szerb gyülekezet, a mely a
hétnek csaknem minden napján összejön, hogy hallgassa
a vezetők evangéliomi tanításait. Pavkov Mita maga
épített egy kis imaházat a szerb reformátusok számára;
ezenkívül béreltek a vezetők a piacztéren egy helyiséget,
a melyben naponként összegyűlhetnek jó könyvek és
hírlapok olvasása végett. A misszió vezetői szívesen
kérnek és fogadnak adományokat a költségek fedezésére.
A szép munkát mi is melegen ajánljuk olvasóink támogatásába.
I S K O L A .
Theologiai vizsgálatok. A budapesti ref. theol.
akadémián a mult hónap 13—14. napjain tartattak meg
a pótló alap- és lelkészképesítő vizsgálatok. Az alapvizsgálaton öt elmaradt növendék kérdeztetett ki, s közülök négy felbocsáttatott a 3-dik évre, egy pedig ismétlésre utasíttatott. Az első lelkészkópesítő vizsgálaton egy
elmaradt kandidátus nyerte meg a kápláni bizonyítványt.
A kolozsvári ref- theologián a mult évi decz. 15—16.
napjain voltak a pótló alap- és lelkészképesítő vizsgálatok. Az alapvizsgálatot három, a második képesítő
vizsgálatot egy, az első képesítő vizsgálatot kilencz kandidátus állta ki sikerrel. — A debreczeni ref. theologián.
a mult hónap 19-én megtartott pótló vizsgálatok alkalmával négy segédlelkész nyert képesítést.
Gyermektanulmányi értekezletek. A budapesti
gyermektanulmányi bizottság az új évben is folytatja ámult
esztendő végén megkezdett értekezleteit, a melyeket az
újvárosháza dísztermében tart, mindenkor este 6 órakor.
Az értekezletek tárgysorozata a következő: Január 16-án.
A gyermekek idegességének okai. Előadó: Schuschny
Henrik orvos. — Az idegesség okai a családban. Előadó :
Ranschburg Pál idegorvos. Február 10-én. A siketnémák
és vakok nyelvi fejlődése. Előadó: dr. Balassa József
tanár. Márczius 10-én. A gyermek érdeklődése. Előadó:
Dr. Weszely Ödön tanár. Április 7-én. A gyermek öntudatának fejlődése. Előadó: Dr. Kőrösy György dévai
gimn. igazgató. — Az értekezletek nyilvánosak és ingyenesek. A résztvevők az előadás után az előadókhoz
nyilvánosan vagy magánúton kérdéseket intézhetnek.
A református tanítók és a zsinat. A zsinat azon
intézkedése, a mellyel helyet adott az egyházi közigazgatásban és törvényhozásban a tanítóknak, nagy örömöt
és megelégedést szerzett tanítóink körében. Ideje volt,
hogy a zsinat így intézkedjék s bevegye az alkotmány
sánczaiba azoknak az iskoláknak tanítóit is, a melyek
„mindenestől az egyház testéhez tartoznak": A bölcs
intézkedést örömmel fogadjuk; de egyszersmind jó reménységgel is az iránt, hogy az az izgatottság, a mely az
utóbbi időben a ref. tanítóságot elfogta s a mely az „el

a felekezetektől" sértő jelszóban nyert kifejeződést,
lecsillapul, s belátva a tanítóság, hogy vannak őszinte
barátai azok között a sokszor támadott papok között,
összefognak a lelkészekkel, mint szolgatársakkal, nem a
felekezeti iskolák feladására, hanem megtartására és
felvirágoztatására.
Az érettségi vizsgálat reformja. Pár évvel ezelőtt
már könnyebbítés történt az érettségi vizsgálatok körében azzal, hogy a magyarból latinra való fordítást a
latinból magyarra fordítás váltotta fel. Most dr. Lukács
György kultuszminiszter új rendeletet bocsátott ki (1905.
decz. 18., 105500. sz. a.), a melyben még nagyobb könynyítéseket tesz az érettségi vizsgálaton. Az írásbeli dolgozatoknál, úgy a gimnáziumokon, mint a reáliskolákon
ezentúl csak három írásbeli lesz. Elmarad a gimnáziumokon a görög és német, a reáliskolákon a franczia írásbeli vizsgálat. Lesz tehát írásbeli vizsgálat a gimnáziumban a magyar nyelvből, a magyar irodalom köréből
(a nem magyar tannyelvű iskolákban dolgozat készítendő az iskola tannyelvén is), a latin nyelvből, latinból
magyarra fordítással és a mathematikából; a reáliskolán
a magyar nyelvből, úgy mint a gimnáziumon, a német
nyelvből és a mathematikából. A szóbeli vizsgálat tárgyai közül kimarad a gimnáziumon a fizika. A görög
nyelvből, úgyszintén a görög nyelv helyett választott pótló
tárgyakból nem lesz vizsgálat; azonban azok a reáliskolai tanulók, a kik az egyetem bármely karára jogosítást kibánnak szerezni, valamint azok a görög pótlót
hallgatott gimnáziumi tanulók, a kik az egyetemek és
egyéb főiskolák hittudományi karára, vagy azok nyelvészeti, bölcsészeti és történelmi szakosztályaira akarnak
lépni, tartoznak a görög nyelvből és irodalomból kiegészítő szóbeli érettségi vizsgálatott tenni. Jelentékeny változtatása a rendeletnek az, hogy a szóbeli vizsgálattól
csak az a tanuló utasítható vissza egy évre, a kinek
három írásbeli dolgozata közül kettő elégtelen. Egy elégtelen dolgozat mellett csak szigorított szóbeli vizsgálatnak van helye.
A „Fónagy-féle dustless" kötelező használata. A
vallás- és közokt. miniszter 21211/905. sz. a. „Fónagyféle dustless"-szel való pormentesítést valamennyi állami
nép- és polgári iskolában és óvodában kötelezőleg elrendelte. A középiskoláknak erre vonatkozólag külön
rendelet bocsáttatott ki. Mindkét rendelet Erdős József
és Társa czéget (Budapesten, VI. ker., Szív-utcza 43.
sz.) jelöli meg egyedüli beszerzési forrásként. Az „Utasítások "-at felszólításra nevezett czég bérmentve küldi meg.

kat a lovak megnedvesített zabjába vagy a tehenek takarmányába keverve nagyon ajánlatos teljesen egészséges állatoknál is, hogy azok ellentállóbbakká legyenek
és így ne essenek áldozatává a katarusoknak, az anyagcsere és emésztés okozta zavaroknak.
Az orvosi tudomány támogatására leginkább őszszel szorulnak azon szerencsétlen betegek, kik a tavasz
és a nyár folyamán a különböző gyógyhelyeken hiába
kerestek javulást súlyos bajuk ellen. Annál kétségbeejtőbb helyzetük, mert a természet épen őszkor kérlelhetetlenül pusztítja a beteg szervezetet. A most uralkodó
gyógyirányok képtelenek a természet ezen pusztító hatását ellensúlyozni vagy körülhatárolni. Alapelveik hibásak
és ezek alapján szorgalmazott eredményeik meddők.
Üdvös kivételt képez egy új és eredeti gyógyirány, mely
nemcsak a szervezet ellenálló képességét növeli, de
képes a kóros folyamatok rohamos fejlődését vagy egészen megakadályozni, vagy legalább körülhatárolni. Ezen
gyógymód a vérgyógyitás (Hemopatia.) Ezen gyógymód
által a test új és vegyileg tiszta, egészséges vért kap,
a vérkeringés rendbe jön, mi által az, összes szervek
táplálkozása javul, ezzel pedig a szervek ellenálló képessége emelkedik. Valóban kiválók ezen gyógymód
eredményei köszvény, görvélykór, aszthma, idült gyomorés bélbajokban, szív-, ideg- és vérbántalmaknál. Két év
óta több farkas-(Lupus-)bajnál oly feltűnő gyökeres
eredményeket ért el, hogy ezen kezelés farkasbetegeknél
sokkal szebbnek és jobbnak bizonyult, mint a nagyra
becsült és jónak bizonyult „ Finsen"-féle kezelés. A vérgyógyítás megalapítója és egyedüli képviselője dr. Kovács J. fővárosi orvos, kinek V., Váczi-körút 18. szám
alatt van ezen czélnak szolgáló rendelő intézete.
Felelős szerkesztő:

Hamar István.

NY1LTTÉR*
^^fek
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Természetes vasmentea
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£itUion-forrás
kitűnő hatású

• ese-, hólyag-, r h e u m a - ,
és k ö s z v é u y b á n t a l m a k n á l , T i z e l e t l n e h é z s é g e k n é l , c z u k o r b e t e g s é g e k n é l , a l é g z ő - és e m é s z t é s i s z e r v e k h u r u t a l n á l .
Salvator-forrát
igazgatósága
Eperjest** E rovatban foglaltabért nem

vállal

felelősséget a

Szerk.

h, HIRDETÉSEK.
KÜLÖNFÉLÉK.
A mikor az új esztendőben szíves szeretettel
köszöntjük lapunk olvasóit és munkatársait, bizalommal kérjük támogatásukat. Kérjük munkatársainkat,
hogy dolgozataikkal minél sűrűbben keressenek fel
bennünket; előfizetőinket pedig kérjük, hogy előfizetéseiket minél előbb megújítani szíveskedjenek.
Kwizda-féle korneuburgi marha táppor. Ezen rég
kipróbált diatetikus szer elősegíti a lovaknál, szarvasmarháknál, valamint a többi háziállatoknál az emésztést,
az anyagcserét és étvágyat. Teheneknél a tej szaporítását és javítását idézi elő. Sok távlovagló és tréner
különös előszeretettel adagolja sikerrel a korneuburgi
marha tápport a nagyon drága karlsbádi só helyett,
mivel ezen készítmény a karlsbádi só legtöbb tulajdonságával bír. Naponkénti néhány evőkanálnyi kis adago-

Ezen czégtáblán ismerhetők fel azon üzletek, a melyekben
egyedül

árusíttatnak

eredeti SINGER varrógépek.

szorulnak

ajánlásra.

Csak arra kérünk
ügyelni, hogy kellő
helyen vásároljon.

Singer Co. Varrógép Részv. Társ.
Budapest: JV., U j v i l á g - u t c z a 16.

Budapest: VII., K e r e p e s i - u t 32.

,,
IV., Muzeum-körut 27.
,,
VII., Király-utcza 52.
„
Ví., Teréz-körut 21.
,,
II., Fő-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi-u. 14.
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Szájpadlásnélküli
müfogak
2 forinttól darabja.

Fölöslegessé teszik az ínylemez használatát, a szájból kivenni nem kell és nem is lehet; a gyökerek
$ eltávolítása fölösleges, rögtön használható úgy az
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ANZ ÉS TÁRSA

LEQBERSDQRF

Fluidja

Kigyó védjegy (Turista-fluid).
Régi jóhírű aromatikus szer
(bedörzsölésre) az emberi test
izmainak erősítésére és edzésére. Eredményesen használva
turisták, kerékpárosok s lovaglók
által nagyobb túrák utáni erősítésre és erőgyűjtésre.
Ára x/i palaezk 2 K — fill.

Budapest, Kerepesi-út 26. szám.
O

1 üveg ára 2 korona 80 fillér.
Negyven év óta az udvari istállókban, a katonaság és magánosok nagyobb istállóiban használatban van nagyobb munkánál
elő- és utóerősítőül, inak merevségénél stb. Azidoraításnál kiváló
munkára képesíti a lovakat.

Kwizda

B A R N A J.

X

cs. és kir. szab.
mosóvíz,
lovalc
részére.

^ST-JAI.

körökből.
Egyedüli specziálista a szájpadlásnélküli müfogak
és fogsorok készítésében.
6
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KWIZDA-fele RESTITUTIONSFLUID

.A.

Y
?

JL Számos kitüntetés és elismerőlevél a legmagasabb
Y?

f

SCwizda F e p e n c z J á n o s
os. és kir. osztrák-magyar, ki'r. román és bolgár
berezegi udvari szállító,
kerületi gyógyszerész Korneuburgban, Bécs mellett.

,
,
,
fy
r
vasöntö- es
gépgyár r.-tars. ^
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„ Va ,
1 » 20 „ .
Képes árjegyzék ingyen és
bérmentve.
Főraktár Magyarország részére :

T ö r ö k József gyógyszerésznél.
Bpest. Király-utcza 12 és Andrássyút 26. szám-

H a f i n ó n i u m o k a f
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

PAJKR R E Z S Ő É S T Á R S A
Városi iroda: Budapest, IV., Ferencziek-tere 2.

Elektromos világítási é s erőátviteli berendezések. Elektromos nagy vasutak, városi-, bányaés iparvasutak. Turbinák: Franczis rendszere szerint.
Zsilipek és csővezetékek. Gázmótorok: Kohó-, generátor- és világítógázra 1000 lóerőig és azon túl, petróleum-, benzin- és spiritus-mótorok és lokomobilok
Bánki-féle vízbefecskendezéssel. Malomberendezésék.
Hengerszékek. Vasúti kocsik. Kocsialkatrészek. j|
Korbuly- és Katona-Varga-csapágyak. Kéregöntésű
vasúti kerekek és keresztezések. Forgókorongok, tolópadok és kitérők. Daruk és emelőgépek kézi-, gőz-,
petróleum- és elektromos erővel való hajtásra. Aprítógépek. Kőzúzók. Golyómalmok. Dugattyú- é s
czentrifugalszivattyúk nagy emelő magasságra.
Bányagépek. Compressorok. Ventilátorok. Felvonók.
Transmissziók. Vas-, aczél- és érczöntvények. Füstemésztő készülékek. Vízszűrők.

Budapest, Vili., József-körút 15.
Áijegyzék ingyen és
bérmentve.

I
|

Tanerőknek külön
százalékengedmény.

Részletfizetés engedélyezve.

Orgonaópítósi m ű i n t é z e t ,

R i e g e r

O t t ó

v i l l a m o s gépekkel berendezett cs. és k i r . udvari orgonagyára

Budapest, T ű . , Garay-utcza 48.
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Ferencz József-rend lovagja.
A. párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 30 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt árban elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kívánatra díjmentesen.

ARANY,

Jóhangú iskola-hegedűt

ezüst ékszerek és agyházi szereklegolcsóbban
kaphatók:
14 kar. arany gyűrűk . . .
14 „
„ női mellttik. .
14 „
„ nyakkendőtűk .
14 „
„ karkötők
. .
ezüst czigaretta szelenczék .
ezüst botok
amerikai system Roskopfórák

i f j . HEUFFEL

.
.
.
.
.
.

a m. kir. zeneakadémia
szállítójánál

Reményi Mihálynál

2.50 írttól feljebb
5.— »
„
4.— „
„
7.— „
7.— B
„
4.— „
„
2.50 frt.

3 f r t 50 kr.-tól feljebb
minden áron legjobban lehet
beszerezni.
Budapest, Király-u. 44/P.
Mesterhegedük, fuvolák, klarinettek. szárnykürtök, citerák, cimbalmok 5 évi jótállással. Q u i n t t i s z t a „ B u r m e s t e p " h u r o k . Finom franczia vonók és tokok.
Javítások művészies kivitele.

LAJOSNÁL

csak IV., EGYETEM-UTCZA 7/a.
Árjegyzéket kívánatra ingyen és bérmentve küldök.

Hangfokozó gerenda!
mely által bármely hegedű vagy gordonka
sokkal jobb, erősebb és kellemesebb
hangot kap.

Országh Sándor
o r g o n a - é s
h a r m o n i u m g y á r o s

cs. és kir. udvari szállító
R.-Palota (Budapest
Alapíttatott

mellett)

1801-ben.

Az 1 8 8 5 . é v i k i á l l í t á s o n « N a g y d i s z o k l e \ é l » é s
o F e r e n c z - J ó z s e f l o v a g r e n d d e l ! ) , az 1904. é v i v e s z prémi k i á l l í t á s o n a r a n y é r e m m e l k i t ü n t e t v e , a z o n kívül számtalan k i t ü n t e t é s é s e l i s m e r é s .
Készít k e l l e m e s é s t ö m ö r h a n g ú , legjobb é s l e g újabb rendszerű o r g o n á k a t . E l v á l l a l javításokat
és á t a l a k í t á s o k a t . Kisebb o r g o n á k k é s z l e t b e n v a n n a k . Szolid munka é s j u t á n y o s árak. Áz o r g o n á k
j ó s á g á t m i s e m b i z o n y í t j a inkább, mint a z , h o g y
a g y á r alapítása ó t a 4 0 0 - n á l több új o r g o n a lett
megrendelve é s készítve.

Árjegyzék

W
W
*I/ *!/
t
H/

/ív

4V

A
/ív

és részletes
díjmentesen

tervezet
küldetik.

iC'^'S'
/IV
/IV

/ív

—

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
Világhírű

harmoniumok.

Grammophon
beszélő-gépek
dús választékban legolcsóbb
árakon.
Grammophonról külön árjegyzék kérendő.

kívánatra

<r í <5. <£.
v!/
v!/

Magyar tanszerkészítő-intézet.

F e l d m a n n Gyula,
B u d a p e s t .

V I . , F e l s ő b e r c l ő s o r 5 .

Magyarország első és legnagyobb tanszergyára, mely
kizárólag tanszerek előállításával foglalkozik.
Külön osztályok fizikai, khémiai, természetrajzi, geometriai,
szabadkézrajzi és minden egyéb tanszerek előállítására.
Vetítőkészülékek. A modern rajztanítás taneszközei. Az eredeti és engedélyezett saját szerkesztésű fizikai alapfölszerelés kizárólag itt rendelhető meg. Óvakodjunk utánzatoktól.
Az egyes osztályok kiváló szaktanárok vezetése alatt állanak. Miniszterileg engedélyezett tanszerek. Miniszterileg
ajánlott beszerzési forrás.

Rétay és B e n e d e k
Budapest, IV., Váci-utca 5 9 szám.
Ajánlják az ágostai és ev. ref. egyházak részére az összes
felszerelési tárgyaikat, u. m.: Úrasztal- és szószék!crítöket
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb hímzett kivitelben, borkancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresdelö viedenczéket és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyát art ókat
különféle anyagból stylszerű kivitelben, oltárképeket vászonra művészileg festve, bármely nagyság- és alakban.

—Árjegyzék költségvetések, rajzok és mintákat béinuntve kiildiink.^-

A

l e g j o b b

kályhákat és

^^^kandallókat

szállít

császári és királyi
udvari szállító

H E / I M I I .

B u d a p e s t ,
T l i o n e t - u c i v a r ,
Különlegességek: t e m p l o m o k , családi h á zak, i s k o l á k , i r o d á k s t b , részére. T ö b b
m i n t 1 0 0 , 0 0 0 van b e l ő l e h a s z n á l a t b a n
Valódi

csak ezzel
jog^ti.

| & H .

H E I M ^ I

Prospektusok és költségvetések Ingyen és bérmentve.
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban.
Budapesten Thonet-udvarban.
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PROTESTÁNS
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP

Hirdetési díjak :
Két hasábos egész oldal . . . .
Fél oldal
Nyolczad oldal

40 k o r .
20 k o r .
5 kor.

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő:
H A M A R ISTVÁN.

M e g j e l e n i k m i n d e n vasárnap.

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a hová a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendök.

Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 k o r . 50 fillér.

Előfizetési ára :

TARTALOM. Olvasóinkhoz ós a protestáns nagyközönséghez. Hamar István. — V e z é r c z i k k : Gondolatok az év kezdetén. Keresztesi
Samu. — Tárcza : Péter evangélioma. — K ö n y v i s m e r t e t é s . Kezdetben. Egy könyv a könyvek könyvéből. Szentmártoni
— B e l f ö l d : Megjegyzés „A ref. zsinat ülései" czímü czikkre. H. Kiss Kálmán. — M i s s z i ó ü g y : Magyar belmisszió.
R é g i s é g . Templomépítési mizériák a XVIII. században. Földváry László. — Irodalom. — E g y h á z .
B. Pap István.
Iskola. — Gyászrovat. — K ü l ö n f é l é k — H i r d e t é s e k .

Olvasóinkhoz és a protestáns nagyközönséghez.
Isten segítségével végéhez értünk az 1905-dik
esztendőnek, s Isten segítségével új esztendőt
kezdünk írni.
A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, új életre
kelése óta, 49-dik évfolyamába lép az 1906-dik
esztendőben.
Csaknem egy félszázad van már mögötte, s
mint legidősebb protestáns egyházi és iskolai sajtóorgánum áll testvérei között.
Azt a zászlót, melyet boldog emlékezetű szerkesztői felemeltek, elbukni nem engedte. Törhetetlen
hittel lobogtatja ma is, bár a változott viszonyok, a
vele rokon sajtó-organumok szűkebb körre szorították
is működését. A megváltozott körülmények között
is azonban, a mellett, hogy a dunamelléki egyházkerület ügyeit különös figyelemmel kiséri, egyetemes
protestáns érdekeket szolgál s mind önálló czikkeiben,
mind kisebb közleményeiben híven referál a két
testvér protestáns egyházat mozgató eszmékről s
az ezek életében előforduló, feljegyzésre érdemes
eseményekről.
Ezzel a régi, helyesnek bizonyult programmal
fog dolgozni a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap
az 1906-dik esztendőben is, s ennek a programúinak támogatására hívja fel a protestáns egyházak
lelkészeit, elöljáróit, iskoláit és minden, az egyház
és az iskola ügyei iránt érdeklődő tagjait. Biztat
bennünket a hit, hogy hívogató szavunk nem
hangzik el a pusztában és liogy a protestáns egyházak és iskolák szellemi és anyagi támogatása

mellett képesek leszünk a lapot a jövő 1906-dik
esztendőben is fentartani.
A szerkesztőség a maga részéről kész meghozni minden szellemi áldozatot, hogy a lapot régi,
tiszteletreméltó szellemében és' magas színvonalán
megtarthassa. Törekvése azonban csak akkor érhet
kitűzött czéljához, ha mindazok, a kiknek ügyét,
érdekét szolgálja, támogatni fogják, mind a szellemiekben, mind az anyagiakban.
A midőn tehát lapunk jövő évi 49-dik folyamára előfizetést hirdetünk, bizalommal kérjük lapunk barátait mind a szellemi, mind az előfizetésben és az előfizetők gyűjtésében nyilatkozó
anyagi támogatásra.
Lapunk terjedelme s kiállítása marad a régi.
Marad az előfizetés ára i s :
Egész évre 18 kor.
Félévre
9 kor.
Negyedévre
4 kor. 50 fillér.
Negyed- és harmadosztályú gyülekezetekben
szolgáló lelkészeknek, segédlelkészeknek, tanítóknak évi 12 koronáért adjuk a Lapot.
Az előfizetési összeget kérjük a Lap kiadóhivatala
czímére (Budapest, IX. Kálvin-tér 7. sz.) beküldeni.
A kik Lapunkat tovább járatni nem kívánják, kérjük, hogy a felől, magunk tájékozása végett, vagy levelezö-lapon, vagy a jövő évi első szám
visszaküldésével értesíteni szíveskedjenek.

Hamar István,
kiadó laptulajdonos és felelős
szerkesztő.

ELSŐ MAGYAR TEJGAZDASÁGI GÉP- ÉS ESZKÖZGYÁR
FUCHS és SCHLICHTER, Budapest, VI., Jász-utcza 7.
U é s i e r ő - é s g d z h n j t á s r n , szállít
mindennemű tejgazdasagi gépeket és
eszközöket t: jszáilnáshoz, vaj- és sajtgyártáshoz stb.

Tejszövetkezet! berendezések

Teavajat,
túrói mennyiség
oen veszünk át.

Árjegyzék és költségvetés ing-yen és bérmentve.

Gondolatok az év kezdetén.
Ünnepek után vagyunk. Elmúlt a karácsony,
az ő csodás, szeretetteljes varázsával, mely még a
rideg, élettelen szívbe is belövelte az isteni szeretetnek egy halvány sugarát, vagy legalább sejtelmét annak, hogy az ember nem áll magára hagyatva
a világgal folytatott harczában, hanem van valaki,
a ki résztvevő szívvel kiséri küzdelmét, a ki mindenkor mellé áll, hogy a czél felé törekvésében
gyámolítsa, segítse, előbbre vigye. Mennyi nemes
szív nyílott meg ez ünnepben, hogy az isteni szeretet kinyilatkoztatását, Krisztust magába vegye;
mennyien rebegték hálával, alázatossággal, de igazi
boldogsággal: „Most már Uram! bocsásd el a te
szolgádat békével, mert látták az én szemeim a
te Üdvözítődet!".
Áteveztünk az ó-éven, s révedezve állunk az
újnak küszöbén. Ugy vannak sokan, mint a hajótörött, a kinek élete nem pusztult ugyan el a
sülyedő hajóval, de nem is maradt más semmije,
mint csupán az élet, a maga pusztaságában, sivárságában; a legtöbben pedig kétség s remény között tépelődünk: mit hoz a jövő? Beteljesedik-e
az isteni igéret: Békesség a földön ? Megvalósul-e
a sok jó kivánság, mely újév reggelén az egymással találkozók ajkairól ellebbent: Boldog újévet?
Ha a karácsony békéje, s az év eltűntével
mulandóságunk érzete töltené be mindenkor a szíveket : mennyire megváltoznék a világ áramlata!
De az ünnepekkel eltűnik a béke és nyugalom is
a szívekből, s befészkelik oda magukat a régi
lakók: irigység, harag, önzés és szeretetlenség.
És a békételenség, melyet a Krisztus földre és
szívekbe szállása pár napra megszüntetett, ismét
dúl tovább; az emberek különböző zászlók alá
sorakoznak, hogy különböző bálványoknak szolgáljanak.
Menn ' bálvány egyházi, állami és társadalmi
életünkben! A legtöbb ember önmagát bálványozza,
azt hivén, hogyha ő nem volna, helye üresen maradna, nem volna más, ki őt pótolni képes volna.
Innen aztán az örökös harcz, a békételenség, mely
a személyes érvényesülés képében dúl ember és
ember között. A boldogság - kivánás helyét újra
elfoglalja az önzés, ez a rettenetesen pusztító hatalom, mely másokkal nem gondolva, nem törődve,
csupán egy czélt ismer: a maga hasznát és kész
azokat, a kiket kevéssel előbb még testvéreiül
fogadott el, letiporni, összetörni, csakhogy ő törjön
előre, a magasba!
Az érvényesülés, az előre törekvés harczában
talán sohasem használtak oly piszkos, nemtelen
fegyvereket, mint ma, a mikor mindjárt tolvaj,
gazember és hazaáruló más előtt az, a ki nem

arra a bálványra esküszik, a melyre ő, az egyedül
igaz és becsületes ember az embervilágban.
Az emberek között volt küzdelem mindig és
lesz is. De a harcz fegyvereit be kellene vonni a
szeretetnek ama gyógyító írjával, a mely az ütött
sebet behegeszti; s a küzdők lelkét annak az
indulatnak kellene eltöltenie, a mely az emberben
nem gyűlölt ellenséget, hanem csak küzdő felet
lát, kit a harcz hevében nem letiporni, hanem meggyőzni kell.
A harcz tüze az ünnepek alatt nem aludt ki,
de legalább szünetelt, annak nevében, a ki az égből békét, jóakaratot hozott a nyugtalankodó emberek közé. Legalább az ünnepek alatt magához
vonta a békesség Fejedelme a küzdő, harczoló
feleket, s kiárasztotta a szívekbe a szeretet amaz
indulatát, a mely csak áldani tud, csak szeretni
képes!
Miért is nem marad meg a szívekben az a
karácsonyi béke, a mely az ellentéteket megszünteti, a válaszfalakat lerombolja, a nyomort enyhíti, a harczban vett sebeket meggyógyítja, mely
mindenkit testvérként tekint? Mert a karácsonykor szívbe szállt Krisztust kiüldözi onnan a világ
és annak szeretete s elfoglalja helyét a testnek
szerelme.
Pedig mennyien özönlöttek a Krisztus bölcsőjéhez, melyből oly csodás fény, oly áldó melegség sugárzott a sötétségben bolyongó, a hidegben
didergő emberiség felé!
Feltűnnek előttem a zsúfolt templomok, az
imaházakká alakított iskolatermek, melyek nem
voltak képesek befogadni a karácsonyi béke után
sóvárgó embereket. Látom, hogy mint váltja fel
arczukon, az evangéliom hallatára, a szomorúságot
a vidámság, az elcsüggedést a remény, a gyengeséget az erő és a bátorság, a nyugtalanságot a
csendesség, a háborgást a béke. A Krisztus bölcsőjénél, az angyalok zengése mellett összeolvadnak a lelkek a mennyből kiáradott szeretetben s
beteljesedik: Békesség e földön!
Oh, de fájdalom! csak olyan a karácsony
életünkben, mint mikor a háborgó tengerre olajat
öntenek. A zúgás, az örvénylés elül egy pillanatra,
de csak azért, hogy a másik pillanatban még
nagyobb erővel ostromolja a tengeren hánykódó hajót.
Olajcsepp, balzsamcsepp a karácsony csendes békessége is életünk háborgásai, örvénylő hullámzásai
között. De fájdalom! mint a víz az olajat be nem
veszi, úgy a mi bűnös lelkünk sem veszi be azt
a szeretetet, mely a Krisztusban testet öltött, s ha
karácsonykor s az esztendő utolsó napján talán
megcsillapodik is, de meg nem nyugszik s újra
kezdődik pusztító háborgása.
Óh! bárha a lefolyt szent ünnepek s a megújult esztendő megújíthatnák lelkünket! Vajha

befogadnánk az égből alászállott szeretetet! Vajha
a Krisztus evangélioma és a szeretet nagy parancsolata ne csak úgy úsznék lelkünk felett, mint
olaj a hánykódó tengeren, hanem egyesülhetne is
vele, hogy újjászűlhetné belső és külső életünket.
Akkor elülne a harcz szivünkben, családi, társadalmi és politikai életünkben. Akkor lenne jóakarat az emberekhez, nemcsak az égből, de itt a
földön is, ember és ember között.
Adná az Ég, hogy az új esztendő legyen
dicsőségére Istennek a magasságban, s hozna békességet. jóakaratot közénk e földön ide alant!
Keresztesi

Samu.

TÁRCZA.
Péter evangeiioma. *
A franczia archéologiai társulat kairói kiküldöttei
1886/7. telén felső Egyiptomban, Akhmim város egyik
temetőjében, egy őskeresztyén sírban találták azt a pergament darabot, a mely a Péter evangélioinának egy
részét tartalmazza. E töredéket, a mely ma a gliisehi
múzeum birtokában van, a franczia archéologiai társulat
folyóiratában 1892-ben dolgozta fel legelőször Bouriant.
Ugyanazon évben ismertette azt a berlini akadémia üléénHarnack, továbbá Angolországban Robinson. 1893-ban
ismertették Németországban Zahn és Kunze, Francziaországban Lods. A görög szövegű evangéliom mindenesetre már a második század közepén keletkezett, Antiochiában, vagy annak környékén. Az evangéliom régi
ugyan, de a kanonikus evangéliomhoz való viszonya,
legendás jelleme, theologiai felfogása miatt mégsem lehet
azon evangélioinok egyikének tekinteni, a melyeknek
létezéséről már Lukács is említést tesz az ő müvének
bevezetésében. E töredékből is kitűnik, hogy ez evangéliom, melyben Péter apostol önmagáról első személyben beszél, a mai kanonikus evangéliomok alapján
készült. íróját nem ismerjük, de kétségtelen, hogy sem
szemtanú, sem a zsidó viszonyokkal ismerős ember nem
lehetett. A töredék becsét az adja meg, hogy a szinoptikus kérdés terén felmerült ú. n. Péter-evangélioma liipothesist tarthatatlannak bizonyítja; de legkivált az, hogy
világos például szolgál arra nézve, milyen szabad volt
még a keresztyénség első századaiban a Jézus életére
vonatkozó hagyomány és annak feldolgozása. E töredékből a többi nem kanonizált és legnagyobb részt csak
névben élő evangéliom jellemére is következtethetünk.
A töredék szövege a következő :
1. A zsidók közül pedig senki se mosta meg a
kezeit, se Heródes, se egyetlen bírája (t. i. Jézusnak).
És a mikor némelyek mosakodni akartak, felkelt Pilátus.
* Mutatvány Raffay Sándor: Üjszövetségi apokrifusok cz.,
most megjelent munkájából.
1. A szenvedéstörténet csekély részét foglalja magában ez
a töredék. Az elbeszélés kezdete Mt. 27, 24-hez csatlakozik, de

És akkor azt parancsolta Heródes király, hogy ragadják
meg az Urat, mondván nekik: „A miket parancsoltam,
hogy tegyétek vele, cselekedjétek".
2. Ott állott pedig József, Pilátusnak és az Úrnak
barátja, s tudván, hogy őt keresztre akarják feszíteni,
odament Pilátushoz és eltemetés végett elkérte az Úr testét.
3. És Pilátus Heródeshez küldvén, elkérte a testet,
mire Heródes azt mondotta: „Pilátus testvér, ha senki
se kérte volna is, mi eltemettük volna, mivelhogy küszöbön a szombat". Meg van ugyanis írva a törvényben,
hogy a kovásztalanoknak, az ő ünnepüknek első napjától
kezdve ne áldozzék le a nap megölt emberen.
4. Azok pedig vévén az Urat, elhajszolták és
mondták: „Hurczoljuk el az Isten fiát, mert hatalmunkba
kaptuk".
5. És bíborba öltöztették őt és birói székbe ültették, mondván: „Igazán ítélj Izrael királya ! ö És valamelyikük tövis koronát kerítvén, az Úr fejébe tette.
Mások meg az ott állók közül leköpdösték az arczát,
ismét mások megostorozták mondván: „Ilyen tisztességet
teszünk mi az Isten fiának!"
egészen más képet nyújt. Már Mommsen T. kimutatta, hogy a
kanonikus evangéliomok Jézus pőrére vonatkozó tudósítása teljesen megfelel az akkori történeti és törvénykezési viszonyoknak.
Jézus felett tehát a halálos ítéletet csakis Pilátus mondhatta ki.
A kézmosás is csak nála érthető. Igen, de már Lk. 23, 4— 15-ben
is úgy van Heródes feltüntetve, mint a kinek valamelyes része
volt Jézus pőrében. Ezt a töredék kiszínezi oly módon, hogy az
Ap. Csel. 13, 57—29. ama gondolata, mely szerint egyedül a zsidók
a bűnösök Jézus szomorú sorsában, teljesen érvényesül még abban
is, hogy Heródes király a főfő intézője Jézus megölésének és
megkínzatásának. A döntő szerep tehát nem Pilátusé magáé,
hanem, a mi kortörténetileg lehetetlen, Heródesé és egy rendesen
alakult bíróságé.
2. Arimathia József csak a halál bekövetkezése után, a
mikor a nap már lehanyatlóban volt, kérte el Jézus testét, hogy
Ján. 19, 38., Mt. 27, 57., Mk. 15, 42., Lk. 23, 50. szerint eltemethesse.
Mt 27, 57., Ján. 19, 38. még csak Jézus barátjának és tanítványának mondja Józsefet, ez a töredék pedig már Pilátus barátjává
is megteszi öt, a mire alighanem a Mk. 15, 43. adta az indítást.
3. Heródes döntő szerepét látjuk abban is, hogy Pilátus
hozzá küld, mintha neki nem lett volna joga határoznia Jézus
testének kiadása dolgában. Ez történetileg és jogilag képtelenség.
Hogy a holttestnek nem volt szabad a fán maradnia, ez V. Móz.
21, 23. rendelkezésén alapul s már Mk. 15, 42. és Ján. 19. 31. is
hivatkozik rá. Jellemző az „ő ünnepük" kifejezés, melyből kitűnik,
hogy sem az olvasók, sem az író nem voltak zsidók, vagy már
teljes öntudattal szakítottak a zsidósággal.
4 Mk. 14, 65., Mt. 26, 67. szerint már a főpapnál történt kihallgatás alkalmával is méltatlanul bántak Jézussal a zsidók. E töredék szerzője, úgy látszik, erre támaszkodik. De itt is Heródes
rendelkezik Jézus elvezettetése iránt, s igy az egész részlet ellenkezik Mk. 15,16., Mt. 27,27., Ján. 19,2-vel. Az elhajszólás azt mutatja,
hogy gyors menetben igyekeztek ki a törvénykezés helyéről, s
így a megcsúfolás menetközben történt.
5. A megcsúfolás egyik érdekes részlete a birói székbe való
ültetés. Igen, de a zsidók a birói székkel nem rendelkezhettek s
azt komédia tárgyává nem tehették. Ez a mondat tehát valószínűleg Ján. 19,13. félreértésén alapszik. Érdekes, hogy míg a
kanonikus evangéliomokban a gúnyolódás tárgya a „zsidók királya", addig itt az „Isten fia". Csakhogy így a töviskoronának,
meg a bibor palástnak nem igen van értelme.

6. És két gonosztevőt hoztak és közibiik feszítették
az Urat, 0 pedig hallgatott, mintha mit se szenvedne.
A mikor aztán a keresztet felállították, ráírták, hogy:
„Ez az Izráel királya". Es eléje hányván a ruhákat,
felosztották és kisorsolták azokat. Ama gonosztevők
egyike pedig korholta őket mondván : „Mi az elkövetett
gonosztettek miatt szenvedünk így, de ez az emberek
megváltója lévén, ugyan mivel bántott meg titeket?"
Es ellene való mérgükben megparancsolták, hogy meg
ne törjék a csontját, hadd haljon meg gyötrődéssel.
7. Dél volt és sötétség borult az egész Júdeára
és nyugtalanokká lettek és aggodalmaskodtak, nehogy
a nap leáldozzék addig, a míg él. Mert meg van nekik
írva: a nap le ne menjen megölt emberen.
8. Es valamelyikük azt mondotta: „Itassátok meg
őt eczetes epével". Es miután kevertek, megitatták őt és
ezzel betöltöttek mindent és teljessé vált fejükön a bűn.
9. Sokan pedig lámpákkal jártak, azt hivén, hogy
éj van, de elestek. Es az Úr felkiáltott, mondván: „Erőm,
erőm, elhagytál!" Ezt mondván felvitetett. És abban
a pillanatban kettészakadt a jeruzsálemi templom kárpitja.
10. Akkor kihúzták az Úr kezéből a szögeket és
letették őt a földre. És az egész föld megrendült és
6. A megfeszítésnek semmi előzményét el nem mondja, s a
kereszt körül történt események elbeszélésében is feltűnően hanyag.
Különösen feltűnő azonban a Jézus csontja megtörésének elmaradásául adott megokolás. János 19, 33. sokkal elfogadhatóbb okát
adja annak. A ruhák felosztása római szokás volt. Természetes,
hogy ennek eszközlői a zsidók nem lehettek. A kereszt felírása
egyetlen evangéliomnak se felel meg. V. ö. Mk. 15,16., Mt. 27, 37.
Lk. 23, 38., Ján. 19, 19. A gonosztevők egyikéről meg sem emlékezik, a másiknál még nincs szó megtérésről, csakis Jézus ártatlan szenvedésének kijelentéséről. Ennek a következménye sem
megnyugtató, sőt Jézusra nézve igen sajnálatos.
7. A halál idejének csak a meghatározása módja szokatlan,
de különben megegyezik a kanonikus tudósításokkal Mk. 15. 33.
A zsidók nyugtalankodását a kanonikus evangéliomokban a természeti jelenségek szokatlansága, e töredék szerint pedig a törvény megsértődésétől való félelem okozza. A szempont tehát
mindenben egészen más.
8. Jézus megitatása is egészen más itt, mint pld. Jánosnál,
a hol 19, 28-ban maga kér inni a nehéz szenvedésbea, vagy Mt.-nál
a hol 27, 48. szerint szintén csillapító italt adnak neki, v. ö. Mk.
15, 39., Lk. 23, 36. Itt azonban azért adják azt, hogy siettessék
halálát. S ez tévedés. Mert a keresztre ítélteknek szokásban volt
bizonyos bódító ital adása a felfeszítés előtt, azért, hogy ezzel a
rettenetes szenvedéseit enyhítsék, de hogy azt epével, vagy éppen
méreggel keverték volna, azt csak a zsidók iránt érzett gyűlölet
s a Mester iránt érzett részvét színezte ki. El is mondja töredékünk, hogy ezzel a gonoszsággal teljesen betöltötték bűneik mértékét. Hasonló gondolatot a kanonikus evangéliomokban is találunk
Mt. 23, 32. 35.; 27, 25.
9. Az elsötétedés következményei erősen ki vannak színezve.
Az „én erőm" kifejezés kétségtelenül gnostikus jellemű. A töredék
szerint ez volt Jézus egyetlen szava a kereszten, ez is egészen
szokatlan s talán Zsolt. 22, 12, alapján volna magyarázható. Hogy
az Ür e kiáltás után felvitetett, ez is azt bizonyítja, hogy itt az
isteni elemet egészen különálló s a testtel csak egy időre egyesült
tényezőnek tekintik.
10. Mégis a mikor a lelketlen test a földet érinti, még mindig
oly nagy a hatása, hogy a földet megrendíti. É különös esemény
Mt. 27, 51—53. szerint a halál pillanatában következett be.

nagy félelem állott be. Akkor a nap kisütött és kitűnt,
hogy 9 óra (d. u. 3).
11. Megörültek hát a zsidók és odaadták a testét
Józsefnek, hogy temesse el, mivelhogy ez tanúja volt
annak, micsoda jókat cselekedett ő. Miután ez átvette,
megmosta az Urat, vászonba csavarta és a saját sírboltjába, az ú. n. József-kertbe tette.
12. Akkor a zsidók, meg a vének, meg a papok,
látván milyen rosszat okoztak maguknak, kezdtek siránkozni ós hangoztatni: „Jaj a mi bűneinknek, közeleg
az ítélet és Jeruzsálem vége!"
13. Én pedig társaimmal együtt elszomorodtam és
sebzett szívvel mind elrejtőzködtünk, mert kerestek bennünket, mintha gonosztevők volnánk, s mintha a templomot akarnók felperzselni. Mindezek miatt pedig böjtöltünk és gyászban és siránkozások között ültünk éjjel
és nappal, egészen szombatig.
14. A mikor pedig az írástudók, a farizeusok, meg
a vének összegyülekeztek és hallották, hogy az egész
nép zúg és a mellét veri, mondván, hogy: „Ha az ő
halálakor ezek a hatalmas jelek történtek, látjátok,
mennyire igaz volt", megijedtek a vének és elmentek
Pilátushoz, kérvén őt és mondván: „Adj nekünk katonákat, hadd őrizzék a sírját három napig, nehogy a
tanítványai eljővén, kilopják őt és a nép azt higyje,
hogy feltámadott a halálból és gonosszal illessenek
bennünket". Pilátus hát odaadta nekik Petronius századost a katonákkal, hogy őrizzék azt. És velük együtt
a sirhoz mentek a vének és az írástudók, és a századossal, meg a katonákkal együtt egy nagy követ hengergettek oda, és a kik csak ott voltak, mind együttesen
ráfektették azt a sir ajtajára és hét pecsétet nyomtak
rá és sátort ütvén, ott őrködtek.
15. Kora reggel, szombatra virradóra pedig egész
11. A zsidók örömének oka az, hogy az ünnep beköszönése
előtt eltemethetik Jézust. Csakhogy semmikép sem állhat meg,
hogy ők rendelkeztek a tetem felett. A „József-kert" elnevezésre
vonatkozólag semmiféle adatunk nincs.
12. V. ö. Lk. 23, 48.
13. A töredék szerzője itt beszél első ízben önmagáról, de
csak a 24-ik pontban nevezi meg magát. Adatai itt is újak, de
oly természetűek, a melyek csakis a későbbi időkből érthetők, a
mikor már a Krisztus halála napján a böjtölés szokásban volt. Az
üldözésről a kanonikus evangéliomok mit se tudnak, s bár a
későbbi tudósítások (Lk. 24, 36., Ján. 20, 19., Mk. 16. 14) szerint
a tanítványok csakugyan féltek a zsidóktól, ezt a félelmet az Ap.
Csel. tudósítása teljesen megokolatlannak tünteti fel. Jézus halála
e tudósítás szerint is pénteken történt.
14. Csakis Máténál 27, 62—65.; 28, 11—15. találjuk meg a
sir őriztetésének a történetét. Persze a uagy tanács gondoskodásának itt is egészen más az indító oka. A 63-ik verset itt már e
töredék egészen kibontja a kétértelműségből, sőt még a százados
nevét is megmondja, a ki csapatával a sírnál egészen szabályosan
tábort ütött. A tanítványokra való gyanakodást nemcsak Máténál
találjuk meg, hanem igen jellemző módon Ján. 20, 2, 13—15-ben
is. Hogy a katonákkal együtt ott maradtak a sírnál a papok is,
ez egészen új adat. A kő nagyságának különös kiemelése és a
feltámadás csodájának fokozására említett hétszeres pecsét a későbbi
legendáknak természetét mutatja.
15. A kanonikus tudósítás szerint csak a tanítványokul

tömeg vonult ki Jeruzsálemből és a környékéről, hogy
lássák a sirt lepecsételtem
16. A vasárnapra virradt éjjelen azonban, a mint
a katonák kettenként egymásután őrködtek, hatalmas
hang hallatszott az égben és látták az egeket megnyílni
és két férfit leszállani onnét, a kik nagyon fénylettek
és megállottak a sír felett. Az a kő pedig, a mely a
nyíláson feküdt, magától elhengeredett egy darabra és
a sír megnyílt és mindkét ifjú bement.
17. Mikor ezt azok a katonák látták, felköltötték
a századost, meg a véneket. Mert ezek is ott voltak
őrködni. És mikor elmondották, a miket láttak, ismét
láttak a sírból kimenni három embert, és hogy a kettő
egyet támogat és hogy a kettőnek a feje az égig ért,
azé pedig, a kit vezettek, az egeket is meghaladta. És
hangot hallottak az égből, a mely azt mondotta: „Prédikáltál-e a holtaknak?" És az a válasz hallatszott a
keresztről, hogy „Igen".
18. Azok aztán egymás között elhatározták, hogy
elmennek és mindezt hírül viszik Pilátusnak. Míg a dolgot
szegődött asszonyok é s p e d i g János szerint egy (20, 1.), Mt. szerint
kettő (28, 1.), Mk. szerint három (16, 1.), Luk. szerint több (24,10.)
kereste fel. de nem szombaton, hanem vasárnap reggel az Úrnak
a sírját. Itt tehát az érdeklődés fokozását látjuk.
l(i. A feltámadás tehát e töredék szerint is a szombatról
vasárnapra hajló éjjelen történt. De már egészen más körülmények
között, mint a hogyan azt a kanonikus evangéliomok elbeszélik.
Érdekes itt a fokozatot megfigyelni. Mk., Lk. és János szerint
senki sem volt tanúja a feltámadásnak. Mt. szerint azonban a kő
elhengerítését látták az őrök is, meg az asszonyok is. E tudósítást
részletezi és színezi ki e töredék. E részletezés merőben legendaszerű. így különösen az égi hang, mely Mt. 28, 2-ben még csak
zúgás, azután a kő elhengeredése, s maga az egész angyali jelenés.
Az angyalok számát a kanonikus evangéliomok sem egyformán
adják. Mt. egy angyalt, Mk. egy ifjút, Lk. két férfit, János két
angyalt említ. Mindezeket együttesen megtaláljuk ebben az ötödik
evangéliomban.
17. A feltámadás módja teljesen érzéki. Jézus fáradt, összetört testtel kél ki a koporsóból. Vele együtt a kereszt, a melyről
hang hallatszik. A csodát fokozza a látott és hallott dolgok egész
sorozata, de lerontja az, hogy a tehetetlen testet ketten is tartják, támogatják. Itt ismét a legmesszebb megy a Péter evangélioma. Mk. eredeti tudósítása 16, 1—8 szerint Jézust senki se látja,
csak az angyal hirdeti a feltámadását. A toldalék 9—20. szerint
azonban vasárnap megjelenik az emmausi vándoroknak, este
pedig a tanítványoknak Jeruzsálemben. V. ö. Lk. 24, 13—36., Mt.
28. 10. szerint csak vasárnap este jelenik meg a tanítványok között,
s ő maga mondja meg nekik, hogy Galileában látni fogják öt.
Lk. 24. szerint az emmausi úton a vándoroknak, Jeruzsálemben
Péternek (24, 34), este pedig az összegyűlt híveknek jelent meg
s már mutogatta sebeit, sőt enni is kért. János 20. szerint az
egyetlen Mária Magdaléna látta a feltámadás napján az Urat, de
este ott is megjelent a tanítványok között. A 21. fejezet már
kiszínezi a dolgot. Péter evangélioma mindeniknél érzékibb, mert
már a sírból kikelést is egész tömeg ember látja és pedig ép
az ellenségei tömege. Mintha a Celsus ama vádjára volna itt a
felelet, hogy Jézus miért nem jelent meg az ellenfeleinek, miért
csak a híveinek ? Ez már csak a polemikus korból érthető. A
későbbi okoskodás nyomait láthatjuk abban a kérdésben i s :
„Prédikáltál-e a halottaknak?"
18. V. ö. Mt. 28, 11., hol az őrök nem Pilátushoz, hanem
a papokhoz mennek a jelentéssel. Itt azonban Pilátus szerepel

hányták-vetették, ismét látták, hogy megnyílik az ég és
egy ember leszáll és bemegy a sírba. Ezek láttára azok,
a kik a százados körül voltak, elhagyva a sírt, a melyet
őriztek, éjjel elmentek Pilátushoz és mindent elmondottak, a mit láttak, nagy aggodalmasan mondván : „Bizony,
Istennek a fia volt!" Felelvén monda Pilátus: „Én tiszta
vagyok az Isten fia vérétől, ti láttátok így jobbnak".
19. Azután mind odamenvén hozzá, kérték őt és
könyörögtek, parancsolja meg a századosnak és a katonáknak, hogy senkinek se mondják el, a miket láttak.
„Mert kedvezőbb ránk nézve — úgymond — ha Isten
előtt a legnagyobb bűnben vagyunk vétkesek, mintha a
zsidó nép kezeibe esünk és megköveznek." Megparancsolta hát Pilátus a századosnak, hogy semmit ne
szóljanak.
20. Vasárnap reggel pedig a magdalai Mária, az
Úrnak tanítványa — a ki félve a haragtól lángoló zsidóktól, nem végezhette el az Urnák sírjánál azt, a mit
az asszonyok az ő halottaiknak és szeretteiknek végezni
szoktak — magához véve a barátnőit, kiment a sírhoz,
a hol el volt temetve. És féltek, nehogy meglássák őket
a zsidók. Es azt mondották: „Ha azon a napon nem
sírhattunk és jajgathattunk is, a melyen megfeszíttetett,
legalább most a sírjánál tegyük azt. De vájjon ki fogja
nekünk a sír szájára tett követ elhengeríteni, hogy
bemenve melléje üljünk és a szükségeseket elvégezzük?
Mert nagy volt a kő és féltünk, nehogy valaki meglásson. És ha nem bírunk vele, legalább odatehessiik az
ajtóra azokat, a miket az ő emlékezetére hoztunk. Sírjunk és jajgassunk, míg csak haza nem megyünk."
21. És a mint odaértek, a sírt nyitva találták és
odamenve belenéztek és a sír közepén láttak ülni egy
fényes ruhába öltözött szép ifjút, a ki azt mondotta
nekik: „Miért jöttetek? Kit kerestek? Csak nem azt a
megfeszítettet? Feltámadott és elment. Ha pedig nem
oly nyilatkozattal, melyet a kanonikus tudósítások szerint már
az ítélet meghozatalakor tett. A százados vallomásának is más
itt az időpontja, a jelentősége és az oka is. A kanonikus evangéliomok csak itt veszik fel az elbeszélés fonalát, a hol a második angyali jelentés történik.
19. V. ö. Mt. 28, 13. Itt épen fordítva van elbeszélve a
dolog. Csak abban egyezik amazzal, hogy itt is a zsidók igyekeznek eltitkolni a feltámadást. De itt a szemtanúk hallgatása
hatósági rendeletre történik.
20. A kanonikus tudósítások pótlásának tekinthető az egész
eddigi elbeszélés. Most azonos vágásba térnek ugyan, de egészen
más a jellemük. János evangéliomának felel meg a magdalai
Mária szereplése, de Lukácsénak a barátnők csatlakozása. Hogy
eddig meg sem sirathatták a hívei Jézust, az ellenkezik a 13.
pontban mondottakkal. A kanonikus tudósítás szerint balzsamozás végett mentek az asszonyok a sírhoz. Itt valami olyan dolgot vittek, a mit a sírra is le lehetett tenni az elhalt emlékére.
Nagyon érdekes itt a mult idő többes első személyének váratlan
használata. Az bizonyos, hogy Péter nem volt akkor jelen, tehát
nem ő beszél itt. Mi lehet e változás oka, nem tudjuk, de annál
különösebbnek kell találnunk, mert „a kő nagy volt", egyenes
beszédben merőben értelmetlen.
21. Az angyal beszéde a kanonikus tudósítások egyes részleteinek összegezése. Az utolsó mondata János ev. gondolatait fejezi ki, míg a megijedt asszonyok elfutása Mk. 16. 8-nak felel meg.

hiszitek, tekintsetek be és lássátok meg a helyet, a hol
feküdt, hogy nincs itt. Mert feltámadott és elment oda,
a honnét küldetett." Akkor az asszonyok megijedve
elfutottak.
22. A kovásztalan napok bevégződtek és sokan
kivonulva, vissza hazamentek, az ünnepet bevégezve.
23. Mi azonban, az Űr tizenkét tanítványa, siránkoztunk és búslakodtunk és kiki a történtek miatt nagy
búsan a lakására tért.
24. Én pedig, Simon, Péter és András testvérem,
magunkhoz vettük a hálókat és elmentünk a tengerre.
És velünk volt Alfeus fia Lévi is, a kit az Ú r . . .
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Kötetszámra elég gazdag predikáczió-irodalmunkkal
szemben gyakorlati bibliamagyarázat-irodalmunk meglehetősen szegényes. Ennek az a következménye, hogy
a biblia ismertetése, a gyakorlati magyarázatok keretében vagy egészen hiányzik s helyét vasárnap délutánonként vagy csak egy rövidebb predikáczió, vagy igen sok
helyen csak egy imádság pótolja; vagy pedig, ha bibliamagyarázat tartatik is, annak az alapját a régi, elavult
Wolfarth-Herepei-féle bibliamagyarázatos kézikönyv képezi, vagy pedig épen semmi sem képezi, hanem csak
úgy magyarázgatjuk az írás felvett részeit, a mint ex
abrupto szónoki tudásunk megengedi. S a végkövetkezménye pedig mindennek az, hogy a bibliaolvasás a legminimálisabbra, csupán a textus felolvasására szorul
istentiszteletünkben; az írás rendszeres olvasásától elszokik lelkipásztor és gyülekezet, vagy ha valamelyik
hivő nem képes azt nélkülözni, megy a szektákhoz, a
melyek között lelke vágyát, jól-rosszul, kielégítheti.
Istentiszteletünknek a bibliaolvasásban való eme
szegénységén nem segített a legközelebbi zsinati ülés22. Az ünnep végét, Nisan 21-ikét jelzi. A tanítványok is
csak akkor teljesítették Jézus amaz utasítását, hogy Galileába
menjenek.
23. A tanítványok hangulatát festi, a nélkül, hogy a Jézus
megjelenése által okozott megnyugvásról és örömről (Mt. 28, 8.)
megemlékeznék. Jellemző ez ép úgy, mint a „tizenkettő" megemlítése.
24. A mit Mt. 28, 16. és Jáu. 21, l-ben találunk feljegyezve,
Jézusnak Galileában való megjelenését akarta itt a töredék szerzője elbeszélni. De nem Máté, hanem János evangélioma szerint.
Bizonysága ez annak, hogy a Péter evangéliomának a szerzője a
János toldalékát is ismerte, s így a 4-ik evangéliomot a mai
formájában olvasta. Általában János evangéliomát sok érdekes
és jellemző pontban követi. Daczára annak, hogy itt szerzőnek
egyenesen Péter van feltüntetve, azt a töredéket az ő munkájának semmikép se tekinthetjük, hanem oly mü az, a mely a
második században, a mai kanonikus evangéliomok alapján, gnosztikus körökben és tendencziával keletkezett s így a Marcion evangélioma és a Tatianus-fóle Diatessaron párhuzamosának mondható.

szak sem, a mikor útmutatóul a konventi liturgiajavaslatot fogadta el. Marad a bibliaolvasás ós magyarázás
csak a vasárnapi istentiszteletre. Nem vagyok ugyan
ebben semmiképen sem megnyugodva; de ha már így
van, legalább azt szeretném, ha az egy lehető alkalommal
csakugyan rendszeressé válnék a bibliamagyarázás és
pedig nem csak úgy készületlenül, ex abrupto végezve,
hanem kellő előkészület mellett, a biblia helyes megértése, megértetése és megkedveltetése nagy fontosságának megfelelőleg.
Segíteni kell itt legelső sorban a lelkészképzésnek.
Örömmel látom, hogy azok, a kik ennek reformját sürgetik, a képzés gerinczéül a szentírást s annak megértését, megszerettetését kívánják tenni. Magam is ezt
kívánom ; de nem feledkezem meg arról, hogy lelkészképzésünk négy évi folyama, sok egyéb, a biblia helyes
megértésére segítő ós a biblián felépülő külön studiumai
mellett, kevés idő arra, hogy a szentírás minden részét,
ne csak elméletileg, de gyakorlatilag is végig magyarázhassa. A theologiai képzés a legjobb esetben is csak
annyit tehet, hogy a megértés és magyarázás eszközeit
a kezébe adja a leendő lelkészeknek s az eszközök
alkalmazását lehető bo példákban felmutatja.
De mivel a gyakorlati lelkészi pálya ennél többet
kiván, mert kívánja, hogy a protestáns lelkész az írás
minden részét magyarázza; s mivel a való élet ezzel
szemben nem mindig teszi lehetővé — legalább ezt
mondják igen sokan — hogy a lelkész rendszeresen
képezze magát tovább az írás magyarázásában : szükség
van másodsorban (némelyekre nézve, meglehet, első sorban) kész bibliamagyarázatokra is, a melyek, vagy úgy,
a hogy meg vannak írva, elmondhatók, vagy legalább
is eszméitető, útmutató példákul szolgálhassanak. Én
megvallom, hogy úgy a predikácziókat, mint a bibliamagyarázatokat csak ebből az utóbbi szempontból tartom
szükségesnek s csak ebből a szempontból szoktam értékelni. Arra, hogy valamelyiket betanuljam és elmondjam,
csak kezdő theologus koromban vállalkoztam. Ma már
nem tenném, még abban az esetben sem, ha teljesen
kedvemre valóra találnék is közöttük, mert azt mások
szellemi kincsei bitorlásának s idegen tollakkal való
ékeskedésnek tekintem, a mi egy müveit emberhez s
épen az Isten igéjének hirdetőjéhez nem méltó.
Abból a szempontból azonban, hogy tanuljak, hogy
eszméljek, hogy a felfogás eredetisége, a szép szerkezet,
a szép stílus és a lélekrehatás nemes művészetének
szemlélése által magam is előrehaladjak: szívesen elolvasgatom a mások műveit is s okulok belőlük, ha lehet.
Szívesen olvastam át dr. Kecskeméthy István bibliamagyarázatos kötetét is. Kecskeméthy István, mint az
ó-testamentomi írásmagyarázat tanára, mint a vallásos
estélyek ismert bibliamagyarázója, mint jó nevű író,
sőt költő s mint a Kis Tükör vallásos néplap szerkesztője, mindenesetre olyan ember, a kitől joggal várhatja
az ember, hogy általa jobbról-jobbra taníttassék.
S a ki ezt várva végig olvassa figyelemmel azt a

48 bibliamagyarázatot, a mely a kötetben foglaltatik,
nem is csalódik. Vehet tőle nemcsak termékeny eszméket, hanem tanulságot is arra nézve, hogy még a legszárazabb, legterméketlenebbnek látszó szövegrészeket
is miként lehet eszmékkel, okulással megtölteni, a biblia
igazi, alapos ismerete mellett. S vehet okulást arra
nézve is, hogy csak az alapos előképzettség mellett lehet
sikeressé tenni a biblia magyarázását; arra pedig, a ki
e nélkül fog ahhoz, csak az a közmondás állhat, hogy:
A ki minek nem mestere, hóhéra az annak.
Kecskeméthy „Kezdetben" czímet adott kötetének,
miután csupán a Mózes első könyvét, a Genezist öleli
fel magyarázataiba. Ezt az egy könyvet azonban nem
töredékes részleteiben, legismertebb s legszebb részeiben
öleli fel, hanem teljes egészében. Nem a rendszertelen,
vagy csak a termékenynek és könnyűnek Ígérkező részletekre kiterjedő, hanem az összefüggő, a rendszeres
bibliamagyarázás elvét követte tehát. Azt az egyetlen
helyes módot, a mit minden lelkipásztornak követnie
kellene, a ki nem az írás egyes részleteit, hanem „az
írást" kívánja hallgatóival megismertetni és megszerettetni. Ebben a tekintetben elismeréssel adózom Kecskeméthynek; mert nemcsak meggyőződésem, de tapasztalatom is, hogy a rendszertelen, vagy csak válogatva
rendszeres bibliaolvastatás és magyarázás mellett, a
szentírásnak nagyobb része holt kincs marad, a mely
nemcsak nem gazdagítja valláserkölcsi életünket, sőt
arra a téves hitre vezet, hogy a biblia jó nagy részét,
mint értéktelen, vagy épen az erkölcsiségre veszedelmes
holmit, ki kellene hagyni szentkönyvünkből. Ez a, részint
a biblia egyáltalán hiányzó, vagy nem rendszeres magyarázásából fakadt téves hit véteti ki a bibliát, különösen
a művelt családok körében, első sorban a gyermekek,
azután pedig a felnőttek kezéből, — s ez eredményezi,
hogy ma már, még köznépünk között is, ha megvan is
a biblia, csak a mestergerendán lepi a por, de le nem
kerül onnan esténként az asztalra, mint a hogy lekerült
buzgó őseinknél.
Ez az első jó, a miért elismerés illeti meg a kötet
tudós és buzgó íróját. A másik az a mély tudáson alapuló és mély hitből fakadt művészet, a mellyel nemcsak a mindenek által ismert, szép történetekből tudja
kihozni a valláserkölcsi tanulságokat, hanem forrást
fakaszt a kősziklából is, megédesíti a keserű vizeket is,
a mikor ráteszi kezünket ama lüktető érre, a mely a
legszárazabb burok alatt is az élet = a kijelentés, az
isteni bölcs gondviselés folyamát hajtja előre, s becsülésére, szeretésére tanít a bibliának, még ama közléseiben is, a melyeket pedig, talán valóságos, talán csak
álszemérmünkből kifolyólag, obsczéneknek, tisztább erkölcsi felfogásunkból kifolyólag veszedelmes példáknak
minősítettünk és kitörlendőknek ítéltünk. A száraznak
látszó szöveg megelevenítésének művészetére nézve példa
lehet 9 : 1 8 — 1 0 : 3 2 (9. szám), 2 9 : 1 — 3 0 : 2 4 (27 szám)
és a 35: 22 b)—36 :43 (34. szám), — az erkölcsiség
szempontjából kifogásolni szokott részek kellő feldolgo-

zására nézve pedig a 4 : 1 7 — 5 :32 (5. szám), 20. fej.
(18. szám), 2 6 : 3 4 — 2 7 : 4 0 (25. szám), 3 0 : 2 5 - 4 3 (28.
szám), 3 3 : 1 8 — 3 4 : 3 1 (32. szám), 38. fej. (36. szám),
39. fej. (37. szám) magyarázata.
Harmadik dicsérendő tulajdonsága a könyvnek a
tömörség, a velősség, mely kerül mindenféle felesleges
czifraságot és nem a külső ragyogással, hanem a belső
tartalom mélységével igyekszik czélját elérni. Nem habozom azonban kimondani azt sem, hogy a munka e jelessége néhol túlságba csap, a mi vagy azt eredményezi,
hogy némely fontos részletek nem eléggé bő magyarázatban részesülnek (pl. a 3:14—15-ben a protevangéliom,
a 4 : 3 —5-ben Kain és Ábel jellemzése, s általában
Ábrahám kiválasztatásától kezdve az üdvre vezérlés isteni
terve), — vagy azt, hogy a magyarázatból hiányzik az
a melegség, kedves közvetlenség, a mi a magyarázott
részeket jellemzi. Én legalább úgy érzem, hogy Jákób
és József története közelebb fér szívemhez, ha az eredeti
szöveget olvasom, mint ha a magyarázat alapján akarom
lelkembe fogadni. Mindenesetre szükséges a higgadt,
tárgyilagos magyarázás, ezt én is vallom; de másfelől
szeretem az eredeti szövegnek ártatlan, nemes hímporát
is, s szeretném, ha bevonná az még a magyarázatokat is.
Negyedik dicsérendő tulajdonsága a könyvnek a tiszta,
tőről metszett magyarosság. Ezt ugyan, a mikor egy, a
tolnai fajmagyarság közül való szerző művét ismertetem,
említenem sem kellene. De mégis említem, mert nem
egy írni szerető emberünk munkáján vettem már észre,
hogy az efemer szépirodalmi termékek és nírlapok mesterkélt, de sokszor magyartalan nyelve megfertőzteti
nyelv- és stílusérzéküket. Vigyázzunk pedig mindakettőre.
Ha még a magyar kálvinista ember sem beszél és ír
igazán tiszta magyarsággal, hát akkor vájjon kicsoda e
hazában ?
Vannak azonban, a már fentebb jelzetten kívül,
kifogásaim is a magyarázatok ellen.
Legelői, mint kevésbbé lényegest említem, hogy az
egyes magyarázatok végén levont tanulságok túlságos
tömörek és rövidek. Igaz, hogy szerző, a magyarázat
közben, a megfelelő helyen, egy-egy csattanós odavetésével tanítgat; de cn mégis jobb szerettem volna, ha
végül bővebben foglalkozik a tanulságokkal, mert hiszen,
a miket magyaráz, azok a mi okulásunkra Írattak meg.
Fontosabbak már azok a kifogásaim, a melyek
némely részeknek nem helyes (legalább az én tudásom
szerint nem helyes) felfogására és magyarázására vonatkoznak. így pl. nem tartom helyesnek az I. Móz. 1: 6—8ban a rakia ama magyarázatát, a mely szerint az a
földi vizek és a felhők között emelkedő levegőég volna.
A rakia, az én tudásom szerint, az ősi zsidó világfelfogásnak megfelelően, a föld alatti és az égi óczeánt
elválasztó erősség (v. ö. G-en. 7 : 1 1 , 12, 8 : 2). A 6 :1—8ból szerző a Sethitáknak a Kainitákkal való összeházasodását magyarázza ki, holott e részben egy ősi sémita
mithosz-töredék tartatott fenn, a melyben az „Istenek
fiai" és az „ember leányai" azt jelentik, a mit a szavak

mondanak. A 32 : 3—32 és 33 :1—17-ben az író előbb
akarja Izraelnek felmutatni Jákobot, miiit a mikor tényleg
azzá lett. Pedig bizony Jákób (sarkaló, gáncsoló) Ő,
mind az ajándékküldésnél, mind tábora részekre osztásánál, a ki emberi ravaszsággal akar boldogulni. Izraellé
csak a Jabbók patakjánál, az éj sötétségében, magánosan megvívott küzdelem után válik. S végül kifogásom
az, liogy a Jákób áldásának függelékül közölt „szószerinti"
fordításában nem mindenütt találta meg a helyes kifejezést. Pl. 6. v. birczónám, inkább : „önkényeskedés",
mint „kedvtelés"; 7. v. kásátáh, inkább: „kegyetlen",
mint „kemény". Néhol pedig félremagyarázta a szöveget.
Pl 6. v. „menjen", „egyesüljön", „menj", „egyesülj"
helyett; 11. v. a b'ni-t helytelenül különválasztotta az
atónó-tól es „ a fiam, a szamár kanczáját" fordít a „szamárkancza vemhe" helyett; a 13 v. a 1' praepositiót „nál,
nél"-nek fordítja, a helyes „vá, vé" hetyett; 15. v. első
hemistichonában feleslegesen ismétli a „látta" igét; 20.
v. a min praepositiót nagyon szószerint fordítja „tói,
tői" jelentésben, holott én inkább azt hiszem, hogy a
„mé'ásért"-t helyesebben így fordíthatnánk: „Áser felől",
vagy: „a mi Asert illeti".
Összegezve azonban a dicsérendőknek jelzetteket
és a kifogásokat, az az ítéletem dr. Kecskeméthy munkája felől, hogy igen derék, kiváló munka, a melynek
kell, hogy folytatása is következzék.
A könyvet jó lélekkel ajánlom lelkésztársaim
ügyeimébe.
Szentmártoni.

BELFÖLD.
Megjegyzés „A ref. zsinat ülései" ezímű
ezikkre.
A „Prot. Egyh. és Isk. Lap" zsinati tudósítója az
1905. évi 52-ik számban úgy tüntet fel Sass Béla és
dr. Baksa Lajos társaságában engemet, mint a ki a
tanítók zsinati képviseltetésének ellene lettem volna!
Engedjen meg a zsinati tudósító, de nagyon téved.
Én úgy a kecskeméti ev. ref. egyházmegye, mint
a dunamelléki egyházkerület közgyűlésén, mint előadó,
a legbuzgóbb harczosa voltam úgy a tanítók jobb javadalmazásának, mint mindenféle jogaik kiterjesztésének.
Erről a jelzett gyűlések jegyzőkönyvei tesznek bizonyságot. Következetesen barátjuk maradtam a tanítóknak
a zsinaton is!
Átvettem „Emlékiratukból" mindazt, a mit csak
megvalósíthatónak tartottam. így például 1905. márcz.
31-én, a XXV-ik ülésen a következő javaslatot tettem:
„A tanítói javadalom elemi iskolában: ideiglenes,
vagy okleveles, de 24 évet be nem töltött tanító fizetése
nem lehet kevesebb — a természetbeni lakáson, illetőleg megfelelő lakásbéren kívül, a törvényes ötödéves
korpótlék be nem számításával, — 800 koronánál. Okleveles és 25 évet elért rendes tanítóé 1400 koronánál,

segédtanítóé 600 koronánál Ez a fizetés olyan minimumnak tekintendő, mely a legkisebb faluban, a legegyszerűbb viszonyok közt is kiszolgáltatandó. Ellenben,
a hol a megélhetési viszonyok miatt az említett minimumban való fizetés nem elegendő egy köztisztviselő
megélhetésére: ott a tanítói fizetéseket, azon helyi viszonyoknak megfelelőleg, nagyobb összegben kell megállapítani. A lakásbér minimuma 250 korona, melyet a
helyi viszonyoknak megfelelőleg kell emelni oly összegekig,
minőket a tisztviselők számára, a városok nagyságához
képest, az állam megállapít. Azt hiszem, a református
egyház minden barátja azt óhajtja, hogy a tanítói testület megelégedett legyen; mert csak a megelégedett
tanítói testület lesz képes nagy feladatának megfelelni stb."
Pártolta ezt Kiss Albert és Kiss József. Ez utóbbi
meg is jegyezte, hogy „a Kiss Kálmán úr indítványa
tulajdonkép a tanítótestület országos kívánsága stb."
Hogy el nem fogadták, arról mi nem tehetünk.
Az 1905. évi november 28-iki XXXVII-ik ülésben
sok szó volt arról, hogy egész új osztályok akarnak
kiképződni az egyházban s maga a zsinat is mintegy
rendi gyűléssé alakul; némelyek osztály-érdekekről is
beszéltek. Én megemlítettem erre, hogy nincs új rend;
még az egyházi és világi megkülönböztetés is rossz és
helytelen, mert a világiak is tulajdonkép egyháziak;
továbbá: „az egyes tanítókat a zsinat is és minden egyházi
hatóság is, tehát a törvényhozás is, meg a hatóságok is
föleresztik a (templomi) kathedrába és ott lelkészi funkcziókat végeznek . . . Ha tehát a tanítókat lelkészi funkcziókkal megbízzuk, ha helyettesítjük velük a lelkészeket,
akkor méltóztassanak megengedni, hogy őket a lelkészi testülethez is számítsuk." (Bizonnyal mondom
most is, hogy voltakép nem lehet új rendi fokozatról
beszélni!)
A XL-ik ülésben, 1905. deczember 1-én, a zsinati
képviseletről levén szó, a törvénytervezet 83-ik §-a
második bekezdése helyett a következő módosítást nyújtottam be: „ A főiskolák, tanítóképezdék és gymnasiumok
— szak szerint — válasszanak képviselőket és pedig
minden szak egyházkerületenkint 1—1-et; továbbá a tanítók is egyházkerületenkint 2—^2 képviselővel vegyenek
részt. A tanítókra a kerületi tanítóság egyházmegyénkint
adja szavazatát. Ft. Zsinat! Az 1881-iki zsinaton azért
bízták a választást a tanárokra, hogy az iskolaügyet
képviselő bizonyos szakemberek legyenek a zsinaton.
Ebből indulok ki és azt akarnám, hogy a zsinaton képviselve legyen mindenféle iskola. Legyenek képviselve
a főiskolák, legyenek képviselve a tanítóképezdék,
legyenek képviselve a gymnasiumok, nehogy megtörténjék, hogy legyen sok theologus (értettem itt a papokat
is), talán sok jogász, talán sok gymnasiumi tanár, — de
egyetlenegy tanító sem! . . . Ezért bátor vagyok indítványom elfogadását ajánlani."
A XLVIII-ik ülésen gróf Dégenfeld József főgondnok javaslatát pártoltam, mely így hangzott: „A hol
több, az egyházközség által fenntartott állandó vallás-

tanító-lelkész van. ott ezek maguk közül; továbbá hol
az egyházközség által fenntartott főiskola, középiskola,
tanítóképző, tanítónőképző, kisdedóvóképző intézetnek,
felsőbb leányiskolák vannak, azok tanárai maguk közül
választanak egy-egy presbiteri" ,,A hol több, az egyházközség által választott tanító és énekvezér van, ezek
maguk közül választanak annyi presbitert, a hány rendes lelkésze van az egyházközségnek.''
Az eddig elmondottakból világos, hogy én minden
ponton több jogot óhajtottam adni a tanítóknak, mint
azok „a nagyszabású beszédeket" tartó urak.
Fenn akartam tartani — a mint elsoroltam, — a
professzorok tanárképviselő-küldési jogát a zsinatra; de
ugyan ennek analógiája szerint akartam képviseltetni
a zsinaton a tanítóságot is!
Hiszen mikor azok „a nagyszabású", „fényes beszédek" tartattak, akkor már a nyitott ajtón zörgettek azok
a nagybeszédü urak; mert már akkor nagyon összezsugorodott törpe minoritás volt az, a mely a tanítókat
nem akarta bebocsátani a zsinatba!. . .
Tiltakozom tehát az ellen, mintha én ki akartam
volna a tanítókat zárni a zsinatból! Nem akartam kizárni
egyáltalán; sőt ellenkezőleg, azt akartam, hogy ne a
presbitériumok válasszák őket, hanem ők maguk küldjék a zsinatba képviselőiket! Akartam, hogy fenntartassék a tanárok eddigi joga; de adassék hasonló képviseltetési jog a tanítóknak is. Nagyobb megelégedést
szült volna az ón javaslatom a tanítók között, mint az,
a mi most törvénybe iktattatott . . .
De ha a nagyobb jogot ki nem vívhattuk a tanítói elemnek (tanítóknak és tanároknak) megnyugtat az,
hogy a tanárok még is benmaradtak (már úgy, a hogy)
és a tanítók is bejutottak (úgy, a hogy) a zsinatba.
Nagykőrös.
H. Kiss Kálmán.
a dunamelléki ref. főiskolák képviselője.
*
*

*

Ez észrevételeket annál nagyobb szívességgel
adtam közre, mivel a nyilatkozót nemcsak úgy ismerem,
mint a tanítók érdekeinek őszinte támogatóját, hanem
mivel az azóta kezeimhez jutott zsinati naplóból magam
is meggyőződtem, hogy a kifogásolt tudósítás tényleg
téves volt, Mentségül csupán azt hozhatom fel, hogy a
zsinati tudósító nem én magam voltam s hogy a mikor
a tudósítást közreadtam, nem volt kezeim között a zsinati
napló, a melynek alapján a referáda helyességét ellen
őrizhettem volna.
Szerk.

MISSZIÓÜGY.
Magyar belmisszió.
(Folytatás és vége.)

Az egyház
talos megbízottai
gyülekezet Isten
kell tehát olyan

sem teljesítheti minden feladatát hivaáltal, s ott azon a helyen, a hol a
közös imádására egybegyűl, létesítni
intézményeket, a melyek az egyház

egységét és szentségét ápolják, a melyek ébren tartják
azon öntudatot, hogy egészséges és beteg tagok egy
testnek tagjai és ha az egyik tag szenved, a többieknek
is bánkódniok kell. Kell létesíteni olyan intézményeket,
a melyek segítenek megértetni egyesekkel és a társadalommal azt a nagy igazságot, hogy az egész életnek
istentiszteletté kell megszentelődnie.
Hogy minden gyülekezetben vannak bajok, a melyek
orvoslásra várnak, jól tudjuk. Ezek részben szellemiek,
részben anyagiak, és az eszközök, melyeket ellenökben
alkalmaznunk kell, ezekhez képest kell, hogy alkalmaztassanak.
Első sorban említem azon bajokat, a melyek szellemi természetűek és a melyek az evangéliom útját
elzárják az emberek szivéhez.
Ilyenek a tudatlanság, a tudálékosság, a szemérmetlenül fellépő hitetlenség és erkölcstelenség, a melyek
íme nálunk, különösen a krajczáros, reklámvadászó, az
emberi bűn fertőiben vájkáló, vértől és szennytől illatozó
hírlapok és a ponyvairodalom által terjesztetnek és immár
behatolnak a mi falusi gyülekezeteink, községeink nádfédeles kunyhóiba is. S emlttsem-e még ezek mellett a
kommunisztikus népámítók lázító tanokat terjesztő lapjait
és iratait, a melyek a keresztyénség igazságait a gyermekszobába utasítják. A legjobb fegyver ezek ellen,
mondják, az evangéliom nyilt, egyenes, j^ositív hirdetése.
Igen, de tapasztalhatjuk azt, hogy az olyanokat, a kik
ezen lelki veszedelemnek ki vannak téve, vagy épen
már meg vannak mételyezve, nem érhetjük el a templomban az ige kétélű fegyverével, azon egyszerű okból, mert
nem jönnek oda Istennek gyülekezetébe. Hát mit szegezzünk ezek ellenébe, mivel óvjuk ilyen tévtanítóktól
gyülekezetünket, hanem ha azzal, hogy saját fegyvereikkel,
krajczáros lapokkal, egészséges népirodalommal állunk
ki a küzdőtérre. Hiszen, még ha nem volnának is ezen
bajok, mégis azt kellene tennünk; hiszen, mint találóan
megmondatott már, az evangéliom világossága nagy és
sokakra nézve kápráztató ; fel kell hát osztani ezt apróbb
mécsesekre és ezeket be kell vinnünk a házakba és
minden egyes szívbe.
Én azt hiszem, hogy a belmissziónak nagy feladata
és jogosultsága van ezen a téren, és nagyon sajnálatra
méltó, hogy a rendelkezésünkre álló szellemi és anyagi
erőket mindez ideig nem sikerült tömöríteni ilyen czélra.
Jericho vizeibe, a melyekből népük szellemi táplálékát
veszi, még csak nagyon kis területen dobtuk bele az
evangéliom gyógyító savait; de a kezdet megvan és a
tört csapásokon a haladás már nem lesz oly nehéz.
Majd jönni fog talán keresztény ifjúsági lap is, olyanforma, mint az angol „Boy's és Girl's own paper" ker.
ifjúsági könyvek, iskolai és népkönyvtárak; bár lenne
már egyszer ilyenekről is szó „hivatalos" egyházi gyűléseinken, zsinatainkon és jutna néhány „hivatalos" fillér
ilyen czólokra is. Az állam már ezen a téren is megelőzött bennünket! Említsem-e annak szükségességét,
hogy gondoskodnunk kell itt, ezen a szellemi téren, a
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keresztény apologiáról. Sokan azt hiszik, hogy nem is
vehetik hasznát annak a theol. rendszeres tudásnak, a
mit a theologián elsajátítnak.
De nézetem szerint, különösen városi gyülekezetekben, most, a midőn Haeckel és társainak könyveit kolportálják, az „Új század" és „Világosság", szóval a
„szabad" (?) gondolkozók lapjait mindenütt árulják, nem
volna-e szükséges a keresztyén hit alapigazságainak
apolegetikus védelmezéséről népszerűbb előadások által
gondoskodni. Hisz' most már eszközök is vannak kezeink
• , között. Mondjam-e, hogy a róm. katholikusok e tekintetben is megelőztek bennünket s hogy ezen a téren itt
Budapesten is, a hol pedig bizonyára vannak alkalmas
segítségek is, alig történt valami.
De talán előbb kellett volna szólnom az evangélizáczió terén az élő szóról. Mert tagadhatlanul nagy hatalom
a sajtó, az írott szó; de az élő szó erejét és varázsát
még sem múlja felül, ha igazán élő szó az. Hogy nem
elég csak a templomban hirdetni, a fentebb elmondottakból látható. Nálunk pedig jóformán csak ott hirdettetik az egyház hivatalos megbízottai által. Mi féltékeny
gonddal őrizzük az evangéliomot, féltjük ezt kivinni és
bevinni a mindennapi élet zajába és féltékenykedünk,
ha más veszi szájára az Isten igéjét. Külföldön, mint
láttuk, ezen a féltékenykedésen már túlestek és a „lay
preacher"-ek, „home missionary"-k, „evangelist"-ok „kivitték" az evangéliomot a közterekre, „rétekre", utczákba,
házakba stb. Nem jó dolog ez, mondják bizonyára sokan;
nem jó kivinni az evangéliomot az utczára, a hol sár és
szenny van és a hol esetleg a bűnösök durva ellenmondásával találkozik; nem is jó világiak: „Brúderek",
„lay preacher"-ek ajkaira adni, mert esetleg meghamisíttatik és szeparatisztikus törekvések szülője lehet. Erre
nézve csak azt jegyzem meg, hogy én részemről nem
félteném az evangéliomot, ha az künn a házak tetejéről
prédikáltatnék is, és azt hiszem, mindenki jobb szívvel
hallgatná még a „piaczokon" is az evangéliom beszédét,
mint az istenkáromló és minden szentet sárba vonszoló
beszédeket. A mi meg a szeparatisztikus törekvéseket
illeti, — ha az egyház maga nevelne „tanításra alkalmatos" segítségeket, a kik a lehető legszélesebb körben
és minden rétegben tanítanának, evangélizálnának, akkor
lenne a szeparatisztikus törekvések útja sok olyan gyülekezetben, a hol a hajlam erre már megvan, elvágva,
mert akkor nem lennének magukra hagyva a gyülekezetnek azon tagjai sem, a kik a bibliából való „torkoskodás" folytán szoktak hűtlenné lenni az anyaegyházhoz.
Szükségünk van az evangélizálás terén valóban
evangéliomi szellemű népiskolákra és középiskolákra,
illetve valóban hit- és egyházhü tanítókra és tanárokra,
mint természetes és „hivatalos", nélkülözhetetlen munkásokra ezen a téren.
A mi a vasárnapot illeti, ez részben szocziális
kérdés is, de egyszersmind ide is tartozik a belmisszió
ezen ágához, az evangélizáczióhoz. Mert a szomorú valóság
az, hogy a vasárnap, úgy a hogy van, nem annyira

az Úrnak, mint inkább a fényűzésnek, bujákodásnak,
korcsmázásnak napja. Már pedig bizonyos, hogy kell
olyan eszközökről gondoskodni, hogy a vasárnap valóban
testi és lelki felüdülés napja legyen az emberi társaságra, ifjakra és felnőttekre, gazdagokra és szegényekre
nézve. Ilyen eszközök: a vasárnapi iskola, igazán vonzó
istentiszteletek, a melyekben legyen valami vonzó, megkapó az ifjakra nézve is, keresztyén ifjúsági egyletek,
keresztyén jellegű olvasó körök és szórakozási eszközök,
népszerű felolvasások.
Szintén már némileg a szocziális munkakörbe átterülő azon evangélizáló munka is, a mely az erkölcsi
életet megnemesítő intézkedéseket ölel fel. Ilyen a rabokról, a fogságból kiszabadultakról, elesett nőkről való
egyliáztársadalmi gondoskodás, a mely utóbbi téren, különösen Angliában fejtenek ki a keresztyén nők nagyszerű,
rokonszenves munkát a közvetlen érintkezés és felemelés
által.
B. Pap István.

RÉGISÉG.
Templomépítési mizériák a XVIII.
században.
Fülöpszállás.
A község elöljárói, Dallos István prédikátor híretudta nélkül, elhatározták 1743-ban, hogy a templomhoz
kőtorony építtessék; s majd annak akarata ellenére s
a nélkül, hogy felsőbb helyen engedélyt eszközöltek
volna, hozzá is fogtak az építéshez, de szerencsétlen kimenetellel, mert midőn a fal már a kellő magasságig
föl lett rakva, az anyag alkalmatlan volta és a kőmívesek perfidiája miatt, az egész egyszerre lerogyott, s a
templom nyugati részét is, a melyhez ragasztva lett, leszakította.
A magas alkotmány nagy robajjal lezuhanása megingatván és roncsolván a templomnak különben is már
rég elkorhadt fundamentumát: az elöljárók szilárdabb
alapról s arra a falaknak újonnan építéséről tanakodtak,
s majd 1745 nyarán újra bele kezdtek a torony építésébe. De a közben jobban meggondolva a dolgot, abbahagyták a munkát, s a királynéhoz egy könyörgő-levelet
menesztettek, a melyben kérték oratóriumuknak s mellé
egy új toronynak építésére az engedélyt.
Instancziájukra 1746.február l-jén adatott ki a válasz,
melyben a királyné tudatja és parancsolja, hogy mivel
májustól július 19-ig fensőbb engedély nélkül rakták a
torony fundamentumát és falát: ezen vakmerőségért az
építmény alapjától teljesen leromboltassék és széthányassék, a lakosság ezúttal még csak keményen megrovassék és továbbra hasonló kihágástól, a legnagyobb
rosszalás mellett, szigorúan eltiltassék. A mi pedig az
oratoriumot és harangtornyot illeti: Ö Felsége kegyelmesen megengedi, hogy azok alapjait kőből és szilárd
anyagból, de csakis az előbbeniek szélessége-hosszasága
arányában és alakjára építsék, s a föld fölött két

lábnyi és annál semmiesetre se nagyobb magasságba
emelhetik; az épület többi részét pedig csak fából, a
mint az előbbi volt, és nem másként, tartoznak kireparáltatni.
Ezen rendelet Almási János jász-kun főkapitánynak azon utasítással adatott ki, hogy annak tartalmát
a fülöpszállási lakosoknak adja tudtára, a legfelsőbb'
megrovást szigorúan közölje velük, a reparáczióra felügyeljen, nehogy exedáljanak és a rendelettől valamiben eltérjenek.
Minthogy ezen rendelét a szilárd fundamentomon
felül fából és úgy, a mint az előbbi oratorium volt,
parancsolja a falaknak csinálását: a nagy fahiányra
és egyéb alkalmatlanságokra való tekintetből, egy újabb
folyamodványt küldtek Pozsonyba, a melyben azt kérik,
hogy fa helyett vályogból építkezhessenek. Ezen, csak
a helytartótanácshoz intézett folyamodványra azon választ
nyerték, hogy az előbbi rendelethez alkalmazzák magukat.
Hogy tehát kívánságukat megnyerhessék, most máiegyenesen magához a királynéhoz fordultak kérésükkel.
Instancziájukra 1749. júl. 14-én kedvező válasz adatott,
a mennyiben a királyné, tekintettel egyfelől arra, hogy
azon vidéken nagy hiány van fában s annálfogva a
messze távolról szállítás folytán költséges volna az abból
való építkezés, másfelől pedig a vályogból erősebben és
tartósabban lehet építeni, mint fából: megengedte a vályogból való építkezést. Hogy pedig az előbbi rendeletben kifejezett azon akarata, hogy csakis az előbbi oratorium szélességében, hosszaságában és magasságában
történjék az építkezés, csorbát ne szenvedjen : a főkapitány utasíttatott, hogy a reparáczióra szigorúan felügyeljen.
Ezen kegyelmes kir. engedély mellett, a föld színe
fölé két lábnyira magasított kőalapra, vályogból, a régi
mennyezet és tetőzet alatt, és így az előbbi helyén és
terjedelemben megépítették Isten segedelmével a templomot, s rendeletre a keleti oldal fundementomának
benső felén, egy kivájt szegletkőbe egy papirost helyeztek el a következő magyarnyelvű írással:
„Dicsőség a Jehovának!
A teljes szentháromság egy igaz Istent ismerő és
az ő Felsége kijelentett akarata szerint, a teremtő Atyát
a megváltó Fiúban, a megszentelő és a próféták által
eleitől fogva szóló s mostan is minket vezérlő Szentlélek
Istennek vezérléséből igazán tisztelő és azon igaz Istennek élő beszédének tisztasága s egyiigyűsége szerint
reformáltatott igaz Helvetica Confessiőt tartó s szent vallást valló Nemes Kis-K unságban és helyben letelepedett
keresztyén fülöpszállási szent eklézsia, Isten dicsőségéhez való buzgó indulatjából, Isten kegyelméből és ez
időben hatalmasan uralkodó felséges Mária Terézia kegyelmes királyné Asszonyunk kegyelmes engedelmébol,
maga költségével építette a nagy Istennek dicsőségére ez
imádságnak házát és az 1750. esztendő Szt. György havának 15-dik napján, a Jehovának nagy nevének segítségül
hívásával letette e szegletben első fundamentomát e ke-

resztyén helységnek ez időben való lelkipásztora: Komáromi Dallos István. Főbírája: Szakái István. Elöljárók
és esküdtek: nzts Nánási János, a ns. Jász- és Kun
distriktusoknak esküdt asszesszora, Nagy Gergely, Csaplár István, Bárány János, Lévai Péter, Kozári Gergely,
Veres János, B. Kis János, Kozma Mihály, Bankos István, Látos István." Ezután következett az egész kommunitás seriese.*
Dedicatio sanctissimo nomini Jehovae :
II. Cron. 2 : 4 , 6. „íme mi akarunk csinálni a mi
Urunknak, Istenünknek házat, melyet neki szentelünk.
De kinek volna annyi ereje, hogy ő neki házat csinálhatna? Az ég és az egeknek egei őtet be nem foghatják, mennyivel kevésbbé ez a ház, melyet mi építünk az
Úrnak."
Gen. 28:22. „Mindazáltal e követ letesszük az Úr
nevében és erre rakatandó falat felemeljük, hogy Isten
háza legyen, melyben drága fűszerszámokból való jó
illatot (mely a mi Isten előtt szüntelen való alázatos
könyörgésünk) tegyünk."
„Szenteld meg azért e házat, óh Jehova! Helyeztesd ebben a te nevedet mindörökké, és itt legyenek a
te szemeid és a te szíved mindenkor. Bomlás nélkül
ennek kövei egymáson megmaradjanak, és a mi maradékainknál is a te szent tiszteleteddel egyetemben örökké
fennálljanak. Ámen."
Minthogy pedig reményleni se lehetett, hogy az
ingoványos talajnak nedvessége miatt ezen írás késő
időkig el fog tartani: egy másik, hasonlóan kivájt követ
is csináltattak, mely azon írással a templom kő-fundamentoma fölé, a napnyugoti oldal innenső szegletébe
helyeztetett.
Majd 1756-ban a kir. Resolutió által kijelölt helyen a torony fundamentoma is letétetett, a melyre, hogy
a régi fa-harangtartó helyett 6 ölnyi magas falazatú és
órával ellátott kőtornyot építhessenek: elhatározták, hogy
e czélból a helytartótanácsot keresik meg instancziájukkal. Hogy pedig ez annál nagyobb súllyal bírjon és az
építkezésnél semmi akadály közbe ne jöhessen, s már
ez első instancziára kedvező Resolutiót nyerhessenek:
jónak látták előbb mind a klérus, mind a világi hatóságok beleegyezését, ajánlását, a dologról való véleményét és testimoniumát kikérni s aztán instantiájukat
azokkal fölszerelve nyújtani be a helytartótanácshoz.
Kérésükre csakhamar megjött a Palatínus következő recommendátiója és opiniója: „A belülírtaknak,
mint Felséged hűséges, hasznavehető s a közelebbi alkalommal újólag bőségesen adott kölcsönükkel magukat
kitüntetett alattvalóinak instantiáját, s ezzel kapcsolatos azon opiniómat, hogy az abban kért toronynak szilárd anyagból építése s annak órával ellátása megengedendő ugyan nekik, de csak oly módon, hogy a tornyot
az oratóriumtól elkülönítve, egészen az előbbi alapon és
kiterjedésben s az oratorium falánál csak egy öllel magasabban építhessék, — Felséged kegyelmébe alázatosan
ajánlom. Gróf Batthyány Lajos.

Forgács Pál gróf váezi püspökhöz írt folyamodványuk azonban csak három év múlva érkezett vissza, s
akkor is e rövidke hátirattal: „Indorsatio. Ezen instantia elolvastatván, határoztatott: kötelességünk levén
mindenekben a kir. mandátumhoz tartani magunkat, sem
módunk, sem akaratunk azzal ellenkezni. Signat. Vaczii
ex sessione nostra Consistoriali. Die 21 mensis februarii
1759 celebrata. Consist. episcopale Vacieitse. (L. S.)"
De a lefolyt 3 év alatt a fülöpszállásiak véleményében és szándékában is változás történt, jelesen: a
tornyot többé nem a réginek helyén s a már lerakott
alapra, hanem a templommal összeragasztva kívánták
megépíteni, s e kívánattal megbővítve szerkesztették
meg instáncziájukat, melyet Bankos István szenátor és
Kőrössy András nótárius személyesen vittek Pozsonyba
és nyújtottak be a helytartótanácsnál, serio graviterque
sürgetve a dolog elintézését, Az ország sok és nagy
circumstantiái miatt azonban ezen ügy mellőztetett és
hallgatásban maradt, minélfogva ugyanazon deputátusok 1759-ben Bécsbe rándultak fel s a kanczellárnál
minden úton és módon dolgoztak ügyüknek dűlőre juttatásán ; sőt magához a királynéhoz is nyújtottak be
instantiát.
Közli: Földvári) László.
(Folyt, köv.)

kötésben 3.80 kor. (Bolti ára 4, illetve 4 80 kor., Ieend.)
Az előfizetőknek 1906. január hó végén — az előfizetési
díj beküldése esetén bérmentve, a nélkül utánvéttel
küldetik szét. Az érdeklődők szíveskedjenek a megrendelést alulírt szerzőnél január hó végéig eszközölni. Diósviszló (postahely), Baranya m. 1905 decz. hó. Lukácsi)
Imre, ref. lelkész.
Vigasztalás a koporsók mellett. Temetési beszédek és imádságok. Irta Fülöp József körmendi ref
lelkész. Ara 1 K 50 fillér. Kapható szerzőnél. A 110
oldalra terjedő kötet 28 a gyászháznál, 5 a sírnál hasz
nálható beszédet és 10 gyászimádságot foglal magában.
Ismertetésére még visszatérünk.
Szász Károly élete és müvei. írta Nóvák Sándor
sárospataki főiskolai tanár. Ára 2 K 40 fillér. Kapható
Trócsányi Bertalan könyvkereskedőnél, Sárospatakon.
Addig is, míg részletesen ismertethetnénk, felhívjuk reá
olvasóink figyelmét
A czirkuszkirály. Krúdy Gyula, a kiváló ifjúsági
író, legújabb ifjúsági regénye ez a kedves, tanulságos
könyv. A regény hőse egy eleven, eszes fiú, a kit nyughatatlan vére elííz az atyai házból. Egy czirkusztársaság
tagja lesz, s mint a czirkusz hőse országot-világot bevándorol. A legváltozatosabb kalandok után, a melyek azzal
végződnek, hogy mint czirkuszkirály a legnagyobb párisi
czirkusz művésze lesz, az élet sanyarúságainak tüzében
megedzve, visszakerül újra hazájába, s derék, hasznos
polgára lesz a hazának. A világjáró ifjú érdekes élményei mindvégig lekötik az olvasó figyelmét, s a munka
egyik értékes alkotása újabb ifjúsági irodalmunknak.
Kiadta a Franklin-Társulat.
Ára díszes, czímképes vászonkötésben 2 korona 50 fillér.

IKODALOM.
Előfizetési felhívás. A közel múltban az a hír
szárnyalt a világsajton át, hogy egy ausztráliai, angol,
keresztyén püspök a Szentírásból és észokokból gyűjtött
érvek alapján azt hirdeti és bizonyítja, hogy Jézus
Krisztus a mai korban vissza fog térni. Jóllehet az angolok részéről megszoktuk a rajongásszűlte képzeteket:
mindazáltal a Krisztus visszajövetele, melyre a keresztyén
világ csaknem 2000 év óta vár, vagy legalább várnia
kellene, oly nagyfontosságú kérdés, hogy érdemes vele
minden— hivő vagy hitetlen — keresztyénnek foglalkozni.
Azért időszerűnek látom a Krisztus isteni voltával s az
ember jövő életével szorosan egybefüggő, de a modern
kor által az érzékiség hullámaiba temetett kérdést fölszínre hozni s bele, gyarló tehetségemhez mérten, új
életet önteni. E czélból „Krisztus viszajövetele" czímen
egy munkát szándékozom kiadni, mely ugyancsak bibliai
és lélektani bizonyítékok felhasználásával azt igyekszik
kimutatni, hogy a hit és józan okosság szerint várható-e
és milyen alakban a Krisztus visszatérése? A mű kiváltképeni a Krisztus istenségében kételkedők s a tudás
fényétől elvakult hitetlenek meggyőzésére szolgál segédeszközül. Három főrészben tíz fejezetre oszlik s 1 2 - 1 4
nyomatott ívre terjed. Tartalma a következő : Bevezetés.
1. Rész. Jóslatok az Ujtestamentomban Krisztus visszajövetele felől. 1. Jóslatok a Kr. visszajöveteléről. 2. Jóslatok a
Szentélek megtestesüléséről. 3. Krisztus visszajövetelevagy
a Szentlélek megtestesülése. II. Rész. Otestamentomi jóslatok a Messiás felől. 4. Történelmi könyvek jóslatai.
5. Költői könyvek jóslatai. 6. Prófétai könyvek jóslatai.
III. Rész. A megtestesülés. 7. A világosság ébredése. 8. A
világosság támadása a sötétség ellen. 9. A sötétség
támadása a világosság ellen. 10. A világosság győzelme.
Befejezés. A munka előfizetési ára fűzve 3 kor. csinos

EGYHÁZ.
Személyi hír. Kiss Áron tiszántúli püspök felől
az. elmúlt héten aggasztó hírek keltek szárnyra. A mint
értesülünk, az ősz püspök tényleg gyengélkedett és a
lábán elmérgesedett sebet operálni is kellett; a baj elmultával azonban elmúlt a veszély is és a püspök úr.
a körülményekhez képest, jól érzi magát. Kívánjuk is
neki Őszintén, hogy az új esztendőben Istennek minden
áldása nyugodjék meg rajta!
Lelkószbeiktatás. A tiszaföldvári evang. gyülekezet új lelkipásztora: Brózik Károly, a mult hónapban
foglalta el hivatalát. A hivatalos beiktatást, Zvarinyi
János szarvasi lelkész közreműködésével, Petrovits Soma
esperes végezte.
Lelkészkinevezés. Dr. Tirtsch Gergely új-pázuai
lelkészt, a ki egyike az evang. egyház újabb papi generácziója kiválóbbjainak, a közös hadügyminiszter a máhrisch-weisskircheni katonai főreáliskolához hitoktató-lelkésszé nevezte ki. A kinevezés kitüntetés; de mi mégis
sajnáljuk, ha a gyülekezeti vallásos élet elveszít olyan
embert, mint dr. Tirtsch Gergely.
Egyházi közgyűlés. A budapesti magyar és német
evang. gyülekezetek képviselő-testülete decz. 29-én tartotta
meg ülését, a melyen néhai Busbach Péter érdemeit
jegyzőkönyvileg örökítették meg, majd az új tanárok és
tanítók tették le a hivatali esküt; végül pedig az iskolai
és az építkezési ügyeket intézték el.
A második amerikai magyar egyházmegye. Az
egyetemes konvent elnöksége, a mint már említettük,
dr. Antal Géza pápai ref. tlieol. tanárt küldötte ki Amerikába, a végre, hogy a magyarországi ref. egyházhoz

csatlakozott egyházmegye és a nem csatlakozott magyar
ref. gyülekezetek között békét teremtsen. Az a hír azonban, a mely a napilapokban legközelebb megjelent,
hiúvá teszi az egyesülés felöl táplált reményeket. Azt
olvassuk ugyanis, hogy a mult évi decz. 12-én gyűlésre
jöttek össze Pittsburg városában az amerikai protestáns
egyházak védősége alatt maradt magyar ref. gyülekezetek képviselői, s ezen a gyűlésen, a helyett, hogy a már
megalakult s a magyarországi anyaegyházhoz csatlakozott egyházmegyével való egyesülést mondották volna
ki, egy külön, az amerikai prot. egyházak védősége
alatt álló ref. egyházmegye alakítását határozták el s
annak esperesévé Csutoros Elek clevelandi lelkészt választották meg. Az amerikai magyarság ügyét támogató
hazai napilapok örvendenek e tény felett, Mi azonban
egyáltalán nem tudunk örülni felette. Mi e külön amerikai magyar egyházmegye megalakításában nem az eddigi
liarcznak és visszavonásnak a megszűnését látjuk, hanem
inkább annak hivatalos szervezését. Hogy mi az oka e
sajnálatos széthúzásnak, -— személyes hiúság-e, vagy az
amerikai egyházi és állami viszonyokban rejlő komoly
ok? — innen a távolból meg nem tudjuk mondani. Annyit
azonban látunk, hogy az amerikai magyar reformátusság
meghasonlott önmagában, s ez elég ók, hogy sorsa felett
komolyan aggódjunk.
A pápa fehér könyve. X. Pius pápa, legközelebb
nevezetes encziklikát bocsátott ki, a mely a francziaországi egyházi szeparácziós törvényre kívánja megadni
a választ. Tudvalevő, hogy e törvény létrejövetelében
azok a súrlódások szerepeltek indító okul, a melyek a
franczia kormány és a pápaság között támadtak a püspökök kinevezése és ama köztársaságellenes (monarchikus)
magatartás miatt, a melyet a franczia klérus, de különösen a szerzetrendek és kongregácziók tanúsítottak. A
franczia kormányok védték a püspökök kinevezése körül
az államfenség jogait és meg akarták akadályozni, hogy
a szerzetrendek ós a kongregácziók a köztársaságellenes
politika melegágyai legyenek. Meg kellett tehát vívni a
nagy harczot, a mely végeredményében nemcsak a még
Napoleon által megkötött konkordátumot bontotta fel,
hanem teljesen elválasztotta az államélettől az összes
felekezetek életét is s megszüntette azok állami támogatását. A pápa kiadandott encziklikája okmányokkal
igyekszik bizonyítani, hogy a súrlódás és a szakítás oka
nem a pápaság volt, hanem az egyház és keresztyénellenes franczia kormány. A fehér könyvről megjelent
ismertetések azonban csak a felől győznek meg bennünket, hogy a pápaság ma is csak az, a mi volt régen.
Védeni tudja magát az általa felállított jogelvek alapján ; azt azonban nem veszi tekintetbe ma sem, hogy
nem a középkorban élünk, s hogy ma már a világi
államok nem hajlandók jogaikat a pápai pretenziókkal
szemben feláldozni. A hol az új- és a középkor így
összeütközik, ott csak liarcz lehet, a minek káros következményeit még az ártatlan fel, a francia protestantizmus
is kénytelen elviselni.
Gyám intézeti alapszabály módosítás. A felsöbaranyai ref. egyházmegye lelkészi özvegy-árva-gyámintézetének tagjai most szavaztak a felett az indítvány felett,
hogy az évi segélyek ezentúl ne utólag, hanem előre
fizettessenek és hogy azok, a kik az intézetnek 1896
óta tagjai, évi 300 kor. segélyben részesüljenek. A választmányi indítványt, 46 tag közül 38 elfogadta.
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Az eperjesi jogakadémián az 1905 -1906. tanév
Il ik felére a beiratások 1906. január 9-től 19-ikéig
eszközlendők ; az előadások január 23-ikán veszik kezdetüket. Utólagos felvételnek január 20—22. napjain
dékáni, azután pedig tanári-kari engedéllyel lehet helye.
A kik jogi tanulmányaikat csak most fogják kezdeni,
azok az érettségi bizonyítványt, a kik pedig az egyetemről, vagy más jogakadémiákról lépnek át, azok
csupán eddigi leczkekönyvüket tartoznak a beiratkozásnál felmutatni. A félévi tandíj 50 kor. Evangélikus lelkészek, tanárok és tanítók fiai — tekintet nélkül vagyoni
viszonyaikra — minden további folyamodás nélkül, a
tandíj felét fizetik. A vizsgálatok határideje január 5-től
15-ikéig terjed. A jogakadémiai hallgatók általában részesülhetnek a Collegium kebelében fennálló, e tanév
elején újonnan épített s kényelmesen felszerelt tápintézet
kedvezményeiben; ebéd- és vacsoráért a II. félévben
— január 1-től június végéig — 90 K.; csak ebédért
a II. félévben 50 K. fizetendő. Az erre érdemesek igényt
tarthatnak a Collegium által évenkint kiosztani szokott
ösztöndíjakra; valamint a szegénysörsúak tandíjmentességre, tápintézeti-díj elengedésére s a jelentékeny alaptőkével rendelkező „Jogász-segélyegylet" támogatására
számíthatnak. A jogakadémiai ifjúsági-, valamint a collegiumi nagy könyvtár a hallgatóság rendelkezésére áll.
Mindennemű felvilágosításokkal, levélbeli megkeresésre
is, szívesen szolgál a jogakadémia igazgatósága.
Értesítés. A kecskeméti ev. ref. jogakadémián az
1905/906. tanév II. felére 1906. január 7—22-ig lehet
beiratkozni. Ezentúl a joghallgatók fölvétele február 18 ig,
a késedelem kellő indokolása mellett, a jogakadémiai
igazgató-tanács engedélye alapján történhetik. Az akadémiai előadások január 23-án kezdődnek. Az akadémián
fizetendő iskolai dijak a következők : Félévi tandíj 30
korona, a Joghallgatók Segítő- ós Onképző-Egyesiilete
javára félévi tagdíj 5 korona. Az újonnan érkező joghallgatók — kik az első félévre beiratkozva nem voltak
— a fenti összegen kívül 8 korona könyvtárdíjat és az
országos tanári nyugdíj-alap javára 12 korona nyugdíjjárulékot tartoznak fizetni. A vizsgálati díjak a következők : Alapvizsgadíj 24 korona, pótvizsgadíj 12 korona;
államvizsgálati díj 40 korona, pótvizsgálati díj 20 korona.
A főiskolai tápintézetben ízletes ebédet és vacsorát havi
18 korona fizetése mellett kaphatni. Szegénysorsú, kiváló
szorgalmú és előmenetelj joghallgatók tandíjmentességben és tápintézeti díjfizetési kedvezményben és szorgalmi
díjakban részesíttetnek.
Pályázati felhívás. A siketnémák budapesti áll.
intézetének első osztályaiba a következő tanévre 45 új
növendék fog felvétetni. Ezenkívül a felsőbb osztályokba
felvételt nyernek oly siketnémák is, a kik eddig valamely vidéki intézetben tanultak ugyan, de a kiknek
szülői időközben a székesfővárosba, vagy annak közelébe költöztek. A vidéki hatosztályú intézeteket végzett
siketnémák itt a VII. és VIII. osztályokban folytathatják
tanulmányaikat. Végül a megfelelő felsőbb osztályokba
felvétetnek olyan gyermekek is, a kik népiskolai tanulmányaik közben siketiilvén meg, ott megtanulják a
beszédnek szájról való leolvasását s ez úton elemi ismereteiket kiegészítik. A felvételek, vallásra, nemre és nemzetiségre való tekintet nélkül, a folyamodványok beérkezésének sorrendjében fognak eszközöltetni. Az érdeklődőknek részleges tájékoztatást és felvételi nyomtatványokat

egyszerű levélbeli megkeresésre díjtalanul küld az intézet
igazgatósága (VIII., Mosonyi-utcza 8. sz.)
Érettségi vizsgálati jog. A vallás- és közoktatásügyi v miniszter engedélyt adott arra, hogy a rákospalotai
Wagner-féle magán-főgimnázium az 1905/6. és az 1906 7.
iskolai esztendőkben érettségi vizsgálatot tartson. —
Ugyancsak megadta a miniszter az érettségi vizsgálat
jogát a budapesti állami felsőbb leányiskolának is, a
minélfogva az intézet állami felsőbb leányiskola és leánygimnázium nevet nyert.
A kultuszminiszter új palotája építésével a miniszter
Lechner Ödön és Kőrösy Albert műépítészeket bízta meg.
Nyugalomba vonult tanfelügyelő. Tóth József,
pestvármegyei tanfelügyelő nyugalomba vonult. Harmincz
évig állott Pestmegye elemi iskolái ügyének élén, s megállotta helyét becsülettel. Az utóbbi időkben nem egy
gáncsoskodó vélemény hangzott ugyan fel ellene némely
tanügyi lapok hasábjain; de a ki elfogulatlanul tekint
végig három évtizdre terjedt tanfelügyelői működésén,
mással, mint elismeréssel nem adózhat neki. A mi szempontunkból elévülhetetlen érdeme, hogy magyar ember
volt, a ki teljes odaadással törekedett a nem magyar
nyelvű népiskolák megmagyarosításán, s hogy mint kálvinista ember, hűséges gondot fordított a mi iskoláinkra
is, s ha államosításról volt szó, igyekezett felekezetünk
érdekeit biztosítani. Mi így ismertük őt s épen ezért
őszintén kivánjuk, hogy megérdemelt nyugodalmát még
sokáig élvezhesse.
A rajzoktatás felügyelete. A kultuszminiszter a
középiskolai rajzoktatás felügyelete és irányítása végett
rajzoktatási felügyelő-bizottság szervezését határozta el.
A bizottság vezetésével Feszty Árpád festőművészt bízta
meg és felhívta a bizottság szervezésére vonatkozó javaslatok megtételére.
Az orsz. középiskolai tanáregyesület választmánya a mult hónap 28-án tartotta meg ülését Bódiss
Jusztin másodelnök vezetése alatt. Az elnöki megnyitó
alapján foglalkozott a választmány az érettségi vizsgálat
reformjára vonatkozó miniszteri rendelettel, s anélkül,
hogy azt érdemlegesen tárgyalta volna, sajnálatát fejezte
ki a felett, hogy a miniszter mellőzte a rendelet kibocsátásánál a tanárság véleményének meghallgatását. A
tárgysorozat rendjén Rombauer Emil főreáliskolai igazgató a főigazgatói intézmény reformjáról értekezett. Szerinte a reform úgy volna helyes, ha a tankerületi főigazgatók a fővárosban szaktanácscsá egyesülnének s
mellettük szakértő iskolalátogatók alkalmaztatnának. A
választmány azonban nem pártolta a czentralizácziót,
csupán az iskolalátogatói intézmény felállítását ítélte
szükségesnek. Végül Négyessy László szólt arról, hogy
mennyiben szükséges az alkoholellenes küzdelem a
középiskolákban. Az előadást, hozzászólás végett, megküldik az összes tanári köröknek.
Mit tehet az igazi egyházszeretet ? Az olcsva-apáti
(nagykárolyi egyh.-m.) ref. gyülekezetnek új iskolára van
szüksége; de nincs hozzá semmi alapja. Van azonban
élő tőkéje a gyülekezet tagjainak egyházszeretében és
áldozatkészségben, s így meglesz az iskola. A mint
értesülünk ugyanis, a gyülekezet karácsony szombatján
közgyűlést tartott s azon, a lelkész buzdító beszéde
után, nemcsak elhatározták az új iskola felépítését,
hanem e czélja azonnal 1840 kor. önkéntes ajánlatot
tettek. A mai világban, a mikor nagy és gazdag gyülekezetek sem igen akarnak áldozni a népiskolákra, hanem
inkább készek azokat a község, vagy az állam kezére
bocsátani, valóban jól esik az olcsva-apáti gyülekezet
áldozatkész buzgóságáról megemlékezni.

A „Fónagy-féle dustless" kötelező használata. A
vallás- és közokt. miniszter 21211/905. sz. a. „Fónagyféle dustless "-szel való pormentesítésfc valamennyi állami
nép- és polgári iskolában és óvodában kötelezőleg elrendelte. A középiskoláknak erre vonatkozólag külön
rendelet bocsáttatott ki. Mindkét rendelet Erdős József
és Társa czéget (Budapesten, VI. ker., Szív-utcza 43.
sz.) jelöli meg egyedüli beszerzési forrásként. Az „Utasítások "-at felszólításra nevezett czég bérmentve küldi meg.

GYÁSZ ROVAT.
Dianiska András, a lőcsei evang. egyház tevékeny
lelkésze, a VI szab. kir. vár. egyházmegye utolsó esperese, a tiszakerületi e. gyámintézet kiérdemült elnöke,
a magyarhoni ev. egyház egyetemes törvényszékének
bírája. Lőcse szab. kir. város képviselőtestületének tagja
stb., stb. életének 66-dik, lelkipásztori működésének 42-ik
évében, folyó évi január hó 2-án jobblétre szenderült.
Feleki József foktői ref. lelkész és egyházmegyei
tanácsbiró, 58 éves korában, decz. 31-én hirtelen elhunyt.
Haláláról az egyháztanács külön gyászjelentést adott ki.
Temetése f. hó 2-án ment végbe, gyülekezete és az
egyházmegye papságának nagy részvéte mellett.
Pap Gyula, a tiszaszalóki ref. gyülekezet fiatal
lelkipásztora, ki a békési ref. főgimnázium vallástanári
állásáról választatott meg, ezelőtt két évvel lelkészül, a
mult hónap , 29-én szívszélhűdés folytán hirtelen elhunyt.
Görög Lajos, a várpalotai evang. gyülekezet nyugalomba vonult lelkipásztora, volt szabadságharczos,
78- éves korában, a mult hónap 26-án meghalt Várpalotán.
Legyen áldott emlékezetük!

KÜLÖNFÉLÉK.
Tejgazdaság. Minden gazdálkodó arra a tapasztalatra jutott, hogy télen az istállóetetés következtében,
a tehenek tejelő-képessége és a tej minősége csökken.
Ennek következtében nem mulaszthatjuk el a gazdálkodó urak figyelmét felhívni a több mint 50 év óta
sikerrel alkalmazott Kwizda-fóle korneuburgi marha-tápporra, melynek előállítója Kwizda Ferencz János cs. és
kir. oszrák-magyar és román királyi udvari szállító állatgyógyászati preparátumok számára, Korneuburgban, Bécs
mellett. Ezen készítmény állandó adagolása, mint póttakarmány, a teheneknél nemcsak a tej minőségét feljavítja, de a tejelő-képességet is fokozza.
Az orvosi tudomány támogatására leginkább őszszel szorulnak azon szerencsétlen betegek, kik a tavasz
és a nyár folyamán a különböző gyógyhelyeken hiába
kerestek javulást súlyos bajuk ellen. Annál kétségbe-

ejtőbb helyzetük, mert a természet épen őszkor kérlelhetetlenül pusztítja a beteg szervezetet. A most uralkodó
gyógyirányok képtelenek a természet ezen pusztító hatását ellensúlyozni vagy körülhatárolni. Alapelveik hibásak
és ezek alapján szorgalmazott eredményeik meddők.
Üdvös kivételt képez egy új és eredeti gyógyirány, mely
nemcsak a szervezet ellenálló képességét növeli, de
képes a kóros folyamatok rohamos fejlődését vagy egészen megakadályozni, vagy legalább körülhatárolni. Ezen
gyógymód a vérgyógyítás (Hemopatia.) Ezen gyógymód
által a test új és vegyileg tiszta, egészséges vért kap,
a vérkeringés rendbe jön, mi által az összes szervek
táplálkozása javul, ezzel pedig a szervek ellenálló képessége emelkedik. Valóban kiválók ezen gyógymód
eredményei köszvény, görvólykór, aszthma, idült gyomorés bélbajokban, szív-, ideg- és vérbántalmaknál. Két év
óta több farkas-(Lupus-)bajnál oly feltűnő gyökeres
eredményeket ért el, hogy ezen kezelés farkasbetegeknél
sokkal szebbnek és jobbnak bizonyult, mint a nagyra
becsült és jónak bizonyult „Finsen"-féle kezelés. A vérgyógyítás megalapítója és egyedüli képviselője dr. Kovács J. fővárosi orvos, kinek V., Váczi-körút 18. szám
alatt van ezen czélnak szolgáló rendelő intézete.
Az „Első Leánykiházasítási Egylet m. sz." Gyermek- és életbiztosító intézet (Budapesten, VI., Terézkörút 40—42. sz.) felügyelő-bizottsága, deczember 31-én
tartott ülésében az intézet pénztár- és vagyonállapotának
fővizsgálatát megejtette és megállapította, hogy az intézet vagyona a következő értékben van elhelyezve és pedig : Intézeti házak beruházási értékekben. Teréz-körút
4 0 - 4 2 . számú épület 831,680 K 70 f., Kerepesi-út 20.
sz. 660,393 K 60 f., Váczi-út 4. sz. 612,923 K, értékpapírok 7.832,445 K, kölcsönök saját kötvényekre 586,557 K
37 f., takarék- és bankbetétek 1.571,872 K 98 f., postatakarékpénztár 4903 K 29 f., hivatalnoki nyugdíjalapbetét 184,698 K 92 f., pénzkészlet 35,685 K 54 f.,
összesen 12.321,160 K 40 fillér. — Mult év deczember
havában 1.193,500 K értékű biztosítási ajánlat nyújtatott be és 1.008,500 K értékű új biztosítási kötvény
állíttatott ki. Biztosított összegek fejében 114,912 K 80
f. fizettetett ki. 1905 január 1-től deczember 31-ig bezárólag 14.760,800 K értékű biztosítási ajánlat nyújtatott be és 12.366,500 K értékű ú j biztosítási kötvény
állíttatott ki. Biztosított összegek fejében a mult évben
900,518 K 75 f. fizettetett ki. Az intézet fennállása óta
10.165,904 K 39 f. fizettetett ki biztosított összegek
fejében.
Felelős s z e r k e s z t ő : H a m a r
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2 forinttól darabja.

f

Fölöslegessé teszik az ínylemez használatát, a szájból kivenni nem kell és nem is lehet; a gyökerek
eltávolítása fölösleges, rögtön használható úgy az
evésre, mint a beszélésre.

= = Szagot vagy ízt = =
sohasem kap, eltörhetetlen.

[ 15 évi jótállás; vidékiek 2 4 óra
'
alatt kielégíttetnek.
s

Számos kitüntetés és elismerőlevél a legmagasabb
körökből.
;
* Egyedüli specziálista a szájpadlásnélküli műfogak
^
és fogsorok készítésében.

B A R N A J.
fogműterme

Budapest, Kerepesi-út 26. szám.
í

-«>.<>o-

-^HH*

A R A N Y,
ezüst ékszerek é s agyházi szereklegolcsóbban
kaphatók:
14 kar. arany gyűrűk
14 „
„ női m e l l t ű k .
14 „
„
nyakkendőtűk
14 „
„
karkötők
ezüst czigaretta szelenczék
ezüst botok
amerikai system Roskopfórák

ifi-

HEUFFEL

LAJOSNÁL

csak IY., EGYETEM-UTCZA 7/a.
Á r j e g y z é k e t kivánatra ingyen é s bérmentve küldök.

Országh Sándor
R.-Palota (Budapest
Alapíttatott

NYILTTÉR.

Salvator

if

orgona- és
harmoniumgyáros
cs. és kir. udvari szállító

István.

Természetes

j

vasmentes

£ithion-forrás

kitünfi hatásó
• ese-, hólyag-, rheuma-,
<i k ö s x v c n y b á n t a l i n a k n á l , r i r e l e t i n e h é z s é g e k n é l , c z u k o r *
b e t e g s é g e k n é l , a l é g z ő - és e m é s z t é s i s z e r v e k h u r u t a l n á l .
Salvator-forrat
igazgatósaga
Eptrjum-

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a

Szerk.

mellett)

1801-ben.

Az 1 8 8 5 . évi k i á l l í t á s o n « N a g y d í s z o k l e v é l " é s
" F e r e n c z - J ó z s e f l o v a g r e n d d e l " , az 1 9 0 4 . évi v e s z prémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azonkívül s z á m t a l a n k i t ü n t e t é s é s e l i s m e r é s .
Készít kellemes é s tömör hangú, legjobb é s legújabb r e n d s z e r ű o r g o n á k a t . E l v á l l a l j a v í t á s o k a t
é s á t a l a k í t á s o k a t . Kisebb o r g o n á k k é s z l e t b e n v a n nak. S z o l i d m u n k a é s j u t á n y o s árak. Á z o r g o n á k
j ó s á g á t m i s e m b i z o n y í t j a inkább, m i n t a z , h o g y
a g y á r alapítása ó t a 4 0 0 - n á l több új o r g o n a lett
megrendelve és készítve.

Árjegyzék

és részletes
díjmentesen

tervezet
Jctlldetik.

kivánatra

e «ok>C*

Grand Prix, Párisi világkiállítás 1900,

^ ^ ^
A MAGVAR

<>•<><*•
ItlIt lI.YI

•

zene-akadémia és nemzeti zenede

K W I Z D A FERENCZ JÁNOS
os. és kir. osztrák-magyar, román királyi és bolgár fejedelmi
udvari szállító^

mélyen tisztelt T a n á r i kaz'a szívesen elismerte, hogy

REMÉNYI

kerületi gyógyszerész Korneuburg, Bécs mellett

B u d a p e s t ,

K W1Z D A-féle RESTITUTI0NSFLU1D

MIHÁLY

K i r á l y = u t o a

4 I / P .

mü-hegedü készítő saját készítményű hegedűi nemcsak kitűnő hangú és művésziesen készült hangszerek — de a külföld jelenkori mesterkészítményeivel a
versenyt sikeresen kiállják, azért
ha jó hegedűt akar venni; ezt j u t á n y o s

cs. é s kir. s z a b a d a l m a z o t t m o s ó v í z lovak szftmftra,

1 üveg ára kor. 2.80.
Negyven év óta van használatban az udvari istállókban
? a legnagyobb katonai é?
polgári istállókban is a lovaiizmai erősítésére, fárasztó menetek előtt és után, ficzamodásoknál és az izmok merevedésénél stb.; a lovat ^
trainingben bámulatos ered
niény felmulatására képesíti.

árban csakis Reményitől szerezheti be,
ha hegedűje el van t ö r v e :

azt kezesség

mellett Reményi megjavítja,
ha hegedűje gyenge vagy nem szép hangú :

tétessen bele legújabb Reményi-féle hangfokozó gerendát, mely által az sokkal jobb,
erösebb, szebb és kellemesebb hangot kap.
Biztos siker b á r m e l y h e g e d ű - vagy g o r d n kán ál, — ha hegedűje nem szép lak-

kozású — Reményi olaj lakkja által sokkal
szebb és értékesebb lesz.

KWIZDÁ= korneubuTgi marhatáppor

Ha tiszta tartós húrra van szüksége, v e g y e n
„Reményi Burmester"-féle q u i n t t i s z t a h ú r t

Budapesten, Király-utca 44/P. alatt, holdús
raktárát találja az összes hangszereknek.

Diat. szet lovak, szarvasmarhák é s juhok részére

Y
Valódi olasz, francia,
angol, német és magyar régi
mesterhegedűk,
9 violák és gordonkák vétele és eladása a legmagasabb árakig. Finom
. francia
vonók, tokok, gyanták, valódi „ Weichold"-húrok.
Legújabb
f szerkezetű és riiszes kivitelű címbaíY
m i o ü . —
Iskolák, dalárdák és templomok
$ részére európni és a m e r i k a i bereudezésíí

Vi doboz ára kor. 1.40
Ya „
„
„-.70
50 év óta a legtöbb istállóbán használatban van étvágy-hiány s rossz emésztésnél, a tej javítására és a
tehenek tejelőképességének
fokozására.

4

HARMONIÜMOK.

Y

Az összes

«

örammoplion- besjílíí gépről

? fa-, rév.-, fuvtf- és iilő-hangíizerck,
á öiimfiködS zeneművek javítása és

Irfili c s a k ezen védj egy

hangolása kezesség mellett.

Altalános

.vei ellátót.:.

k ü l ö n Árjegyzék.
árjegyzék ingyen és bérmentve.

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

Főraktár: T ö r ö k J ó z s e f
szertára

—^

gyógy-

Magyar tanszerkészítö-iniézet,

Királv-utcza 12. és Andrássv-út 2(>.

F e l d m a n n Gyula,
H a r m ó n i u m e l c a t

B u d a p e s t . VI.,Pelső^erdősor 5 .

mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

Magyarország első és legnagyobb tanszergyára, mely
kizárólag tanszerek előállításával foglalkozik.
Külön osztályok fizikai, kbémiai, természetrajzi, geometriai,
szabadkézrajzi és minden egyéb tanszerek előállítására.
Vetítőkészülékek. A modern rajztanítás taneszközei. Az eredeti és engedélyezett saját szerkesztésű fizikai alapfölszerelés kizárólag itt rendelhető meg. Óvakodjunk utánzatoktól.
Az egyes osztályok kiváló szaktanárok vezetése alatt állanak. Miniszterileg engedélyezett tanszerek. Miniszterileg
ajánlott beszerzési forrás. •

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA
Budapest, VIII., József-körút 15.
Á i j e g y z é k ingyen és
bérmentve.

I
|

Tanerőknek külön
százalékengedmény

Részletfizetés engedélyezve.

^

-

J

Orgonaépítési műintézet.

Ezen czég'áblán ismerhetők fel azon üzletek, a melyekben
egyedül árusíttatnak
eredeti SINGER varrógépek.

A m i gépeink n e u
szorulnak

ajánlásra.

Csak arra kérünk
ügyelni,

hogy

kellő

helyen vásároljon.

Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16.
Budapest: VII., Kerepesi-ut 32.
,,
IV., Muzeum-körut 27.
„
Y I I , Király-utcza 52.
VI., Teréz-körut 21.
„
II., Fő-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi u. 14.

R i e g e r Ottó
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

Budapest, YII., Gíaray-utcza 48.
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Ferenez József-rend lovagja
A. párisi és bécsi világkiállíí tson kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 30 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt árban elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kívánatra díjmentesen.

HORNYÁNSZKY VIKTOB CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.

PROTESTAN
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP
Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő :

Hirdetési díjak :
Két hasábos egész oldal . . . .
Fél oldal
Negyed oldal
Nyolczad oldal

40
20
10
5

kor.
kor.
kor,
kor.

H A M A R

M e g j e l e n i k m i n d e n vasárnap.

ISTVÁN.

Előfizetési ára :

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a hová a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendök.

Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 fillér.

TARTALOM. V e z é r c z i k k : Protestáns szellemű ifjúsági lap. Hamar István. — T&rcza: A vallás működése a társadalom evolucziójában. — K ö n y v i s m e r t e t é s : Bibliai képek. II. I. — B e l f ö l d : Rövid megjegyzések Morvay Ferencz úr válaszára.
Birtha József. — K ü l f ö l d : Külföldi szemle. Dr. Szlávik Mátyás. — R é g i s é g : Templomépítési mizériák a XVIII. században. Földváry László. — Irodalom. — E g y h á z . — Iskola. — E g y e s ü l e t . — K ü l ö n f é l é k . — S z e r k e s z t ő i
üzenetek. — Pályázatok. — Hirdetések.

Protestáns szellemű ifjúsági lap.
Ifjúságunk és épen közép- és felsőiskolai ifjúságtmk evangéliomi vallásos és egyházias neveléséről nem egyszer volt már szó lapunk hasábjain.
Sokszor hangoztattuk, hogy a kié az ifjúság, azé
a jövő, s hogy azt a közönyösséget, a mely egyházaink intelligens elemei között tapasztalható,
alapjában csak akkor irthatjuk ki, ha közép- és
felső iskoláink növendékeinek lelkébe be tudjuk
oltani az evangéliom fenséges erőit s azokkal
együtt az egyházszeretetet és az egyházért való
áldozatkész buzgóságot.
Az utóbbi években történtek is ezen a téren
figyelemre méltó és szép reménységgel biztató
intézkedések. Egyetemes konventünk új vallástanítási tantervet adott középiskoláinknak s a tanterv központj ava a szentírást tette. Iskoláink rendre
vallástanári állásokat szerveznek, ifjúsági istentiszteleteket tartanak, s kezdik vallásos, egyházias
egyesületekbe, szövetségekbe összefoglalni növendékeiket. Készül az iskolai szemelvényes bibliai
kézikönyv, — s az orsz. ref. tanáregyesület tervbe
vette jó, egyházias szellemű olvasó- és történeti
kézikönyvek kiadását. A 15—20 évvel ezelőtti
állapotokhoz képest tehát jelentékeny a haladás
középiskoláink növendékeinek vallásos, egyházias
nevelése terén.
Mindez azonban még nem elégséges a nagy
czél elérésére. Elő kell vennünk a reformáczió
hatalmas fegyverét, az irodalmat is és gondoskodnunk kell arról is, hogy ifjúságunk kezébe
egy jó, protestáns szellemű lapot is adjunk.

Erre az ítéletre jutott az orsz. ref. tanáregyesület, legutóbb Budapesten tartott közgyűlésén
s kimondta azt is, hogy ennek az ifjúsági lapnak
a megindítása és fenntartása végett a Magyar
Prot. Irodalmi Társasághoz fordul.
Az egyesület választmánya ezt meg is tette,
egy szépen, igazi egyházszeretettel megírt előterjesztésben, a melyben egészen helyes programmját
adja a megindítani kívánt ifjúsági lapnak. „Kérelmünk előterjesztésére késztet — mondja az előterjesztés —Egyházunk jól felfogott érdeke, s e
czélból minden olyan eszköznek, megragadása,
mely az ifjúságot, iskolában és iskolán kívül, erős
prot. szellemmel, egyházunknak és intézményeinknek
törhetetlen szeretetével betölteni van hivatva, Mert
hiszen azt bizonyítani sem kell, hogy egyházunk
jövője, jóléte, gyarapodása és virágzása attól függ,
mennyire vagyunk képesek a jövő nemzedéket,
annak épen intelligens, vezető osztályát, nemcsak
külsőleg, név szerint tenni anyaszentegyházunk
tagjaivá, hanem belsőképen, szív és. lélek szerint
is megnyerni, elkötelezni az egyház szolgálatára,
nagy és nemes hivatásának betöltésére." Majd
szólván arról, hogy irodalmi téren eddigelé mily
kevés történt ifjúságunk vallásos, egyházias nevelése tekintetében, így folytatja: „Kiváltképen sajnosán nélkülözzük a növendékeink számára való,
kedélyükkel, képzettségükkel, érdeklődésükkel számoló, teljesen irodalmi színvonalon álló prot. szellemű, illusztrált, ifjúsági hetilapot. Az egy „Ébresztő", a budapesti ref. ifjúsági egyesület közlönye
fejt ki, bár dicséretre méltó, de még kezdetleges
és távolról sem elegendő munkásságot e téren,

ELSŐ MAGYAR TEJGAZDASÁGI GÉP- ES ESZKÖZGYÁR
FUCHS és SCHLICHTElí, Budapest, VI., Jász-uteza 7.

Tejszövetkezeti
berendezások mindennemű tejgazdasagi gépeket
eszközöket tf-jszallításhoz, vaj- és sajtgyártáshoz stb.
kézi

Árjegyzék

e r ő - é s it'ös&bajlrtsra,

és költségvetés

szállít

és

Teavajat,
túrói mennyiségU'-n veszünk át.

ingyen és bérmentve.

%

mert hiszen e lap csak havonként, kisebb terjedelemben és illusztráczió nélkül jelenhet meg", s
tartalmilag sem olyan szélesebb körű és egyetemes
értékű, a milyet mi óhajtunk. Mi a közkedvelt
gyermeklapunknak, Magyarország egyik kiváló
nevelő eszközének, „Az én újságomnak, mintegy
folytatásául kívánnánk egy lapot létesíteni, kellő
irodalmi színvonalon, lángoló magyar érzéssel és
határozott protestáns szellemben és irányban
mely szintén hetenként, illusztrácziókkal, a prot.
írók javarészének tollából folyó, bő tartalommal
jelenne meg."
Az Irodalmi Társaság választmánya azonban
nem ment bele az ifjúsági lap megindításába és
fenntartásába. Nem ment bele, a mint tudjuk, egyfelől azért, mivel csekély anyagi eszközei eddigi
vállalatai fentartását is alig biztosítják; másfelől
pedig azért, mivel egy ilyen ifjúsági lap megindítasat nem tekintheti feladatának.
Az Irodalmi Társaság választmányát ezért a
határozatért nem kárhoztatjuk, mert úgy ítéljük,
hogy teljesen igaza van. Ezzel azonban az tigyet
elintézettnek és a napirendről leveendőnek egyáltalában nem tartjuk. Pedig az orsz. ref. tanáregyesület legutóbb tartott választmányi ülésének
határozatából ilyen valamit olvasunk ki. A választmány ugyanis, tudomásul véve a Prot. írod. Társaság elutasító válaszát, egyszerűen csak annyit
mondott ki, hogy ha akad jóravaló tanár, a ki a
lapot megindítj a s a kiben megbízhatók, az egyesület azt támogatni fogja.
Ebbe a határozatba, a mely biztató Ígérete
daczára is csak arra alkalmas, hogy az ifjúsági
lap fontos ügyét az enyészetbe sülyedni engedje,
— belenyugodni nem tudok; mert a lap megindítását oly sürgősnek s nagy érdekűnek ítélem, a
mely halogatást nem szenvedhet, még kevésbbé
szabad, hogy semmivé legyen. A határozatnak itt
nem akképen kell szólania, hogy „ha és amennyiben", hanem az ügyet magának a tanáregyesületnek kell kezébe vennie és megvalósuláshoz juttatnia. Egy olyan protestáns szellemű ifjúsági lap
megindítása, mint a milyenről az előterjesztés szól,
nem lehet feladata sem a Prot. Irodalmi Társaságnak, sem a budapesti ifjúsági egyesületnek,
sem egyes vállalkozó tanárnak vagy bárkinek,
hanem egyedül csak az orsz. ref., vagy a nemsokára szintén megalakulandó orsz. evang. tanáregyesületnek együttfogva. Kik azok, a kik legelső
sorban hivatva vannak a felekezeti iskolákban a
növendékek vallásos, egyházias nevelésére? A tanárok maguk s azok az egyesületek, a melyek a
tanárokat nagy szervezetekbe összefoglalják. Kik
azok, a kik közvetlen tapasztalatból legjobban
tudják, hogy mi való az ifjúságnak? A tanárok
magok. S kiktől várhatjuk, hogy azt, a mi az

ifjúságnak való, olyan módon dolgozzák fel és
terjesszék elő, hogy a kívánt czél eléressék? Ismét
csak a tanárok maguk.
Nem azt mondom ezzel, hogy a tanáregyesület a lap szellemi kiállításánál csak a tanárokra
támaszkodjék. Megszólaltathatná abban az ifjúsági
lapban a protestáns írók javarészét, ha nem középiskolai tanárok is. Csak azt akarom vele jelezni,
hogy a lap megindítása legelső sorban a tanáregyesület erkölcsi kötelessége, s hogy a lap anyagi
és szellemi fenntartásában kell, hogy legelső sorban
az egyesület tagjaira támaszkodjék.
S a tanáregyesület, ha kezébe venné, a minthogy szerintem kezébe is kell, hogy vegye az
ifjúsági lap kiadását és szerkesztését, nem is tarthatna a támogatás hiányától, feltéve — a miben
nem szabad kételkednünk — hogy protestáns
középiskoláink tanárai csakugyan úgy érzik az ifjúsági lap megindításának szükségét, mint a hogy
az az orsz. ref. tanáregyesület közgyűlési határozatában és választmányi előterjesztésében megnyilatkozott. A református egyháznak van 25 fő-,
2 al- és 1 hatosztályú gimnáziuma, kétszázon
felül levő tanárral; az evangélikus egyháznak
van 12 fő- és 5 algimnáziuma, százötvenen felül
levő tanárral. Vájjon mely lap az, a mely ily
munkatárs és terjesztő gárdára számíthatna? S
az olvasóközönség? Ebben sem lehetne fogyatkozása a lapnak, mert csak nagy átlagban becsülve
is a protestáns növendékeket, a tanárok buzgólkodása — de nem kényszerítése — mellett, csupán
a református középiskolákból nyerhetne a lap legalább 1000, az evangélikus középiskolákból legalább 500 előfizetőt, a mi mellett, a lehető legminimálisabb árt szabva is, vígan fenn lehetne
tartani a lapot.
En tehát, nem nyugodva bele a ref. tanáregyesület választmányának határozatába, egyenesen
felhívom a választmányt arra, hogy vegye újból
fontolóra a dolgot, s meggyőződvén a lap kiadása
és fenntartása lehetősége felől, maga keressen
megfelelő szerkesztőt s az idei közgyűlésre kész
tervet terjesszen be a lap megindítása iránt.
Hamar

István.

TÁRC/A.
A vallás működése a társadalom
evolueziójában. *
Mióta a tudomány figyelme először fordult a társadalmi tünemények tanulmányozása felé, a kutatók
* Mutatvány Kidd Benjaminnak Geőczc Sarolta által fordított és a Magy. Tud. Akadémia által kiadott „Társadalmi evoluczió" czímű müvéből.

érdeklődését megragadta a hasonlatosság a társadalom
élete s általában a szerves lények élete között. Ennek
megfelelően sok gondos párhuzamot láttunk a különféle
tudományos írók részéről a kettő között és a „társadalmi szervezet" az irodalom bizonyos ágában szokott
kifejezés lett. Azt azonban be kell vallanunk, hogy ezek
a párhuzamok eleddig nem váltak be, sem oly hasznosaknak, sem oly termékenyeknek, mint igazság szerint
várni lehetett volna. Az általánosítások és elvonások,
mikre még az olyan eredeti gondolkozó kezében is
vezettek, minő Spencer Herbert volt, be kell ismerni,
sokszor erőltettek és ki nem elégítők, és bízvást mondhatni, hogy a kutatás e mezeje, mely eleinte felette
sokat igért, egészben véve csalékonynak bizonyult.
De hogy a társadalmi és a szerves élet között
csakugyan van némi analógia, azt úgy a történelem,
mint a tapasztalat kétségkívül sejteti. A történelem lapjai
mintha a szerves élet rajzaival volnának tele, melyeknek
megható részletei a biologust önkénytelenül lekötik. A
társadalmi rendszerek is némán és sötétben szülemlenek
meg. Majd szemünk láttára fejlődnek. Aztán haladnak,
a míg az életrevalóság bizonyos delelőjét el nem érik.
Attól fogva fokozatosan hanyatlanak s végre elenyésznek.
E különböző fokok pedig bizonyos, jól felismerhető
változatokat mutatnak, melyek a szerves élet kifejlődését és feloszlását bárhol változatlanul kisérik. Az is
észlelhető, hogy a népek életéről, növekvéséről és hanyatlásáról szóló ez az eszme mélyen gyökerezik az emberi
gondolkozásban. A történetíró tudatában mindig jelen
van. Az általános irodalomban is folytonosan találkozunk
vele. A népies képzeletet áthatotta. Állandó kifejezésre
talál a nyilvános szónokok beszédjében s a napi sajtó
íróiban, kik szüntelenül azt hajtják, hogy nemzeti életünk, ha úgy tetszik: művelődésünk életének el kell
érnie, ha ugyan még el nem érte, fejlődése felső határát,
s hogy azután alá kell hanyatlania, mint minden másnak,
a mely megelőzte. Hogy a társadalmi szervezetek határozott életerővel vannak felruházva, ezt, úgy látszik,
biztosra veszik. De: mi ez az erő ? Hol székel ? Mely
törvények ellenőrzik amaz, úgynevezett szerves képződmények fejlődését és hanyatlását? Sőt: mi maga a társadalmi szervezet? Vájjon az a politikai szervezet,
melynek részei vagyunk? Vagy a faj, melyhez tartozunk ? Vagy általában a művelődés ? Vagy, miként
némely írók vélik, az egész emberi nem az evoluczió
folyamán ? Be kell ismernünk, hogy korunk irodalma
az efajta kérdések seregére nem ad kielégítő választ.
Nyilvánvaló, hogy ha a társadalmi tudomány alapját
valaha szélesen és szilárdan akarjuk lerakni, van egy,
minden másnál fontosabb pont, melyre figyelmünket
szegeznünk kell. Az emberi történelem megkülönböztető
vonása: a faj társadalmi fejlődése Ám e fejlődés jellemző és kivételes vonása: az egyén viszonya a társadalomhoz. A faj haladását az alapvető szerves feltételek csak oly feltételek mellett teszik lehetővé, melyek
sohasem bírták és most sem bírják az alájuk vetett

egyének többsége részéről a józan ész jóváhagyását.
Az egyén érdekei és a társadalmi szervezetéi, a végbemenő evoluczió közben, sem nem azonosak, sem ki nem
békíthetők, mely föltevést mindamaz erkölcsi rendszerek,
melyek az egyéni magaviseletnek az ész által való szentesítését igyekeztek megállapítani, szükségkép elfogadták.
A kettő, alapjában és természeténél fogva, kibékíthetetlen ; mint láttuk, bármely kor egyénei nagy részének
semmi személyes érdeke sincs a faj e haladásában,
vagy a végbemenő társadalmi fejlődésben. Azonban
különös, hogy az emberi ész, melynek ama súlyos föltételeket, miknek az ember alája van vetve, megszüntetni látszólag hatalmában áll, ezt a megszüntetést mégse
hajtotta végre soha. A fejlődés nem csökkenő gyorsasággal folyik a történelmen végig és szemünk előtt s
teljes előhaladásban van.
A kérdés, mellyel szemben állunk, tehát ez: Mi
lett hát az emberi észből ? Úgy tűnik fel, mintha erre
a felelet már tényleg meg lett volna adva. Az emberi
történelem sarkalatos kérdése, melynek értelmiét eddig
sem a tudomány, sem a bölcselet föl nem ismerte,
nyilván az a harcz, melyet az ember társadalmi fejlődése egész szakán végig saját eszének alárendelése
végett folytatott. E harczban a mozgató erőt kétségkívül vallásos hite szolgáltatta. A következtetés, melyre
jutnunk kell, tehát az, miszerint a hit működése az
emberi evoluczióban az, hogy az egyéni magaviseletnek
észfölötti szentesítést szolgáltat, melyre a fejlődési folyamat
fentartása végett van szükség, mert azt a józan ész,
a dolog természeténél fogva, sohasem hagyhatja jóvá.
Az evolucziós tudomány manapság — mintegy a
mult bölcseleti iskoláival szemben — igazolni látszik a
társadalmi ösztönök egyik leginélyebbikét és legjellemzőbbikét; azt t. i., a mely (Lecky szavával*) ama bölcselők elméletét, kik az ember társadalmi viselkedésére
észszerű szentesítést igyekeztek megállapítani — mely
iskola Angliában az „utilitarizmusban" csúcsosodott ki
— egészben véve „mélységesen erkölcstelennek" tartotta. Úgy látszik, a tudománynak végre egy másik,
ép oly általános ösztönt is igazolnia kell, a mely korunk
egyik jellemző és nagyban elterjedt értelmi felfogásával
szintoly egyenes ellentétben áll.
A XIX. század elejétől kezdve s különösebben
Comte Positiv bölcseletének megjelenése óta, Franczia-,
Német- és Angolországban egyre növekvő számú gondolkozó (de nem szükségkép, sem főként Comte általános elveinek követői) vonta kétségbe a természetfölötti
elem lényegesen szükséges voltát a vallásos hitben.
Angliában e tárgy körül nagy irodalom támadt s a
Seeley I. R. tanárnak tulajdonított „Természetes vallás"
és hasonló könyvek felkapottsága s másoké, melyek e
kérdést különféle szempontokból tárgyalták, bizonyítja
az érdeklődést, melyet ez a nézet fölkeltett. Közöttünk
egy nagy és növekvő, értelmes párt tényleg azt állítja,
* Az európai erkölcs története. I. k. 2—3. lap.

hogy a jövő vallásából a természetfölötti elemnek ki
kell küszöbölve lennie.
Nos, ha a biologia módszerét és következtetéseit
az emberi társadalomra alkalmazva, eddig jó nyomon
jártunk, úgy annak első sorban azt kell világosan megállapítania, hogy e nézetek szószólói ép úgy, miként
ama nagyobb bölcseleti iskola hívei, mely a társadalomban való egyéni viseletnek észszerű alapját kereste,
olyasmit keresnek, a mi nincs és sohasem lehet. Úgy
látszik ; „észszerű" vallás nincs és sohasem is lehetséges. Nyilván, minden vallásos hitben az a lényeges,
hogy a társadalmi magaviseletre nézve észfölötti jóváhagyást szolgáltat. Ha a társadalmi evolucziónkkal egybeforrt kérdés alapvető természetét megértjük, világossá
kell előttünk válnia annak, hogy a körülöttünk levő
emberek lelkében élő általános ösztön a fődologban jó
úton jár és hogy
a társadalom evolucziójában a vallás tisztét betölteni semmiféle hit sem képes, ha az egyénnek társadalmi
magaviseletére észfölötti jóváhagyásról nem gondoskodik.
Más szóval:
Az „észszerű" vallás tudományos képtelenség; minthogy az, a dolog természeténél fogva, benső ellentmondást
fejez ki.
E következtetés jelentősége okoskodásunk további
folyamán nyilvánvalóvá fog válni. Új és még majdnem
ki nem aknázott területet tár fel. Úgy látszik, immár
megtalálhatjuk annak magyarázatát, hogy a tudománynak
— ha a társadalmi rendszerek csakugyan szerves fejlemények — eddig még nem sikerült fejlődésünk törvényeinek kifürkészése, s ennek megfelelően, miért hagj^ott
bennünket homályban ama fejlesztő erők és irányzatok
természete felől, melyek korunk bonyolult és változatos
politikai és társadalmi tüneményeiben, működnek ? Az
életerővel felruházott szervezetet alkotó társadalmi rendszer, mely az exact tanulmányozás tárgyát képezhető
törvényeknek engedelmeskedik, egész más valami, mint
a mi eddig bizonytalanul lebegett előttünk. Nem a politikai szervezet az, melynek részei vagyunk; sem a faj,
melyhez tartozunk; még az evoluczió folyamatában levő
egész emberi nem sem. Hanem:
az a határozott életerővel felruházott szerves fejlemény, a mely törvénynek engedelmeskedve fejlődik ki,
nem egyéb, mint oly társadalmi rendszer vagy művelődési tipus, a mely valamely vallásos hit alapjára épült.
Törvény gyanánt állapítható meg ez is:
E rendszer létezésén végig, azon belül állandóan
két ellentétes erő ütközik össze. A bomlasztó erő; ezt az
egyének észszerű önbizalma képviseli. 8 az alkotó erő;
ezt meg a vallás képviseli, mely a társadalmi magaviseletre nézve mindig szükségszerüleg észfölötti jóváhagyásról
gondoskodik, s melynek feladata az, hogy az evoluczió
küzdelmében az egyén érdekeinek folytonos alárendelését
biztosítsa ama hosszabb életű társadalmi szervezetek nagyobb
érdekei alá, melyekhez az tartozik.

Úgy látszik, a természetes kiválasztás a fajra első
sorban a társadalmi rendszerek útján hat. A belőlük
kifejlődő művelődési típusok sajátságos jellemző vonásaikat amaz erkölcsi rendszerektől nyerik, mikre épülnek ;
mely vonások az illető népeket a létért való küzdelemben túlnyomóan befolyásolják. Ezen észfölötti jóváhagyásra alapított erkölcsi rendszerekben és azok fejlődésében gyökerezik az élettünemények nagy sora, mik
határozott és megfigyelhető törvények uralma alatt mennek
végbe. E tünemények tudományos vizsgálata, miként
látni fogjuk, nem csupán nyugati művelődésünk történetére lesz képes fényt deríteni, de ama fejlesztő erők
természetére is, melyeken a körültünk levő és most
haladó világ bonyolult társadalmi és politikai mozgalmai
ís alapszanak.
(Folytatása következik.)
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képek. Rövid s népszerű bibliamagyarázatok, temeszertartási beszédek. Irta : Sz. Kiss Károly. V. kötet.
Kapható Kókai Lajos könyvkereskedésében, Budakor.

Szentkuti Kiss Károly nagyigmándi ref. lelkész
neve nem ismeretlen gyakorlati egyházirodalmunk terén.
Jelenleg ismertetendő kötete előtt már négy hasonló
kötetet adott ki. Ez a körülmény nemcsak azt mutatja,
hogy Sz. Kiss Károly dolgos, termékeny író; hanem azt
is, hogy munkái kelendőségnek örvendenek.
A mikor azonban munkáját ismertetni kívánom, a
köteteknek sikerre mutató gyors egymásutánja által nem
hagyom magamat megvesztegetni. A predikácziós, bibliamagyarázatos és imádságos könyveknél sem lehet mindenkor az „érték" jelzője a kelendőség. S így Sz. Kiss
Károly újabb köteténél sem azt veszem irányadóul, hogy
Bibliai képei kelendőségnek örvendve, azokból immár
az ötödik kötetet adta ki; hanem azt, hogy belső értéküknél fogva érdemesek-e az ajánlásra.
Legközelebb részesült ismertetésben e lapban dr.
Kecskeméthy István „Kezdetben" czímű bibliamagyarázatos kötete. Az ismertető érdeméül tulajdonította Kecskeméthynek, hogy nem kiválogatott, összefüggéstelen részeket vett fel magyarázandókul, hanem egy egész könyvet,
Utána pedig én olyan bibliamagyarázatokat mutatok be
Sz. Kiss Károly kötetében, a melyeknél a szerző ép az
ellenkező utat követte. Összefoglal bennök „ót és újat",
de minden rendszer nélkül, csupán a részletek szépsége
és gyakorlatilag könnyen és mégis sikeresen magyarázhatósága által vezéreltetve. S nemcsak hogy nem rendszeres a magyarázandó részek kiválasztása, de igen
kényelmes is, abban a tekintetben, hogy a felvett részek
a legtöbb esetben (24 közül 17—18-ban) csak néhány
versből, vagy csak épen egyből állanak. Ilyen methódus
mellett nagyon kevés fáradságot kell fordítani a tárgyi
magyarázatra; csak ahhoz kell egy kis ügyesség, hogy

a rész, illetve csak textus eszmei tartalmát kiemelje az
író s azt egy kevéssé kibővítse, s mindjárt készen van
a „rövid, népszerű" bibliamagyarázat.
Sz. Kiss Károly bibliamagyarázataival szemben
tehát, eltekintve attól, hogy nem összefüggők s rendszer
bennök fel nem ismerhető, legelső kifogásom az, hogy
roppant rövid bibliai részeken épülnek föl s hijjával
vannak a tárgyi magyarázatnak. Már pedig a bibliamagyarázatnak, szerintem, bibliaismertetésnek is kell
lennie, a melynek nemcsak az eszmei tartalom, a tanulság
kiemelésére kell szorítkoznia, hanem ki kell terjeszkednie a szöveg, a helyzet, a viszonyok ismertetésére is.
Sz. Kiss Károlynak, még a textusszerű rövid részek
mellett is, lett volna erre alkalma; a legtöbb esetben
azonban nem használja azt fel, vagy csak igen kevéssé.
Körülbelül ebből folyik azután az, a mit másodsorban
kifogásolandónak tartok bibliamagyarázatainál. Ez pedig
az, hogy bibliamagyarázatai tulajdonképen elveszítik eme
jellegüket s vagy rövid, felosztással is bíró predikácziókká,
vagy pedig csak bibliai képekké válnak, a mint szerző
helyesen nevezi is őket.
De épen ez teszi kérdésessé előttem azt, hogy mint
ilyenek, sikerrel használhatók-e a gyakorló lelkészek
által? A vasárnap délutáni bibliamagyarázatok az egyházi beszédet pótolják. Nézetem szerint nem azért, hogy
az istentisztelet így rövidebb, 15—20 perczig tartó
legyen, hanem azért, hogy híveink ne csak a rövid
prédikáczió-textusokból, hanem nagyobb ós pedig összefüggőleg magyarázott részletekből ismerjék meg a bibliát. Sz. Kiss Károly bibliai képei azonban, még ha
kettőt összefogunk is belolök, akkor sem igen töltik ki
egy rendes egyházi beszéd idejét Két—három perez
alatt végig lehet olvasni a legtöbbet, s így, ha számba
vesszük is az olvasás és az élőszóval való előadás időtartama között való különbséget, azt mondhatjuk, hogy
rendes, sem nem siető, sem nem vontatott előadással,
el lehet Őket mondani 8—10 perez alatt. Ennyi ideig
tartó bibliamagyarázat pedig aligha lehet elég szilárd
és tartalmas központi része egy istentiszteletnek.

az a ^magyaráz ásra alkalmassá legyen. A kim agyarázás
is azonban csupa hipothesis, a melyre a szöveg egyáltalán nem jogosít.
A X.-ben határozott tévedésben van a szerző, a
mikor a zsidó népnek ismertetett csüggetegségét a pusztai vándorlás 40-dik esztendejére teszi. Ha figyelmesen
elolvasta volna az Exodust és a Numerit s egy kissé
tovább olvasott volna a magyarázott részben, nem pedig
csak az első öt versig, akkor meggyőződhetett volna a
felől, hogy a magyarázott esemény az Egyiptomból való
kiköltözés első esztendejében történt és épen a miatt
kárhoztatta Isten a zsidókat a 40 évig tartott pusztai
vándorlásra.
A XI.-ben, Cselek. 18 : 12—16. versét magyarázva
olyképen beszél Felixről, Festusról és Heródes Agrippáról, mintha ezek előtt korábban állott volna Pál, mint
Gallió előtt. Ez pedig tévedés és Pál élettörténetének
összezavarása.
A XIII., XVII. és XVIII.-ban a magyarázat nagyon
magán viseli azt a törekvést, hogy a csodák ne mint
csodák, hanem csak mint különös természeti tünemények
értelmeztessenek.
Á XVI.-ban nagyon ingadozó, hogy úgy mondjam:
kertelgető a szerző nézete a felől, hogy az „adelfoi*
Jézusnak testvérei-e, vagy pedig csak „atyjafiai"? Erre
a kertelgetésre pedig nincs szükség. Az evangéliomi
nyelvhasználat és a világosan beszélő lókusok kétségtelenné teszik, hogy az „adelfoi" és az „adelfai" alatt
az írók Jézusnak nem testvéreit, hanem csak közeli
atyjafiait értik. Az ilyen kritikus helyeket nem homályban hagyni, hanem épen megmagyarázni szükséges. —
Ugyanezen magyarázatban azt állítja a szerző, hogy
„meg vagyon írva", hogy a leány „elhagyja atyját,
anyját s követi az ő férjét". Én pedig úgy olvasom a
Gen. 2:24-ben, hogy ez a férfi felől van megírva.

A XVIII.-ban Ábrahám hitét, a mellyel Izsákot fel
akarja áldozni, „vakhitnek" minősíti; holott, ha van
igazi, üdvözítő hit az ó-testamentumban, akkor az épen
Ábrahám engedelmességében nyilatkozik meg.
XIX.-et illetőleg csak azt jegyzem meg, hogy a
Végül kifogásom a magyarázatok ellen az, hogy
a szerző nem mindig járt kellően utána a részek helyes mustármagról szóló hasonlat nem példázat, hanem haértelmének és a helyes magyarázatmódnak; sőt egyszer sonlat.
s másszor még arra is hajlandó, hogy a szöveget megA XX.-ban Zakeust olyképen mutatja be, mint
változtassa ós a helyes értelmezéstől tudva eltérjen, csak őszinte és nagylelkű embert, a kit épen emez erényeiért
azért, hogy a rész az ő általa kihozni akart szellemi érdemesített Jézus arra, hogy házához szálljon. Pedig
értelmezéshez alapot adjon. Ezt pedig megengedhetetlennek ép az ellenkező az igaz, e Jézus épen azért szállt
tartom. Nem a magunk eszméit magyarázzuk bele a bib- Zakeushoz, hogy gonosz kapzsisága és erőszakossága
liába, hanem a bibliai szövegből magyarázzuk Jci a benne bűnéből kiemelje.
foglaltakat.
Eme kifogásaim mellett azonban elismerem, hogy
Tegyünk csak e tekintetben egy kis szemlét a Sz. Kiss Károly ügyesen emeli ki a textusok szellemi
tartalmát és ügyesen használja fel a tanításra. Stílusa
magyarázatok fölött.
Az I.-ben, a 12. lapon tévedés, valószínűleg inkább magyaros, könnyen folyó, népiessége mellett is eléggé
csak tollhiba a Genezáret tava körül feküdt községek emelkedett. Bántó csupán az, hogy a ,,-hez" rag
helyett állandóan a ,,-höz" ragot alkalmazza, ott is, a
nevei között Bethesda — Bethsajda helyett,
Az V-dik megváltoztatja, és pedig a jegyzetből hol a nyelv eufoniája a „-hez"-t kivánja. Alig hiszem, hogy
láthatólag: tudatosan, Lámekh dala szövegét, csakhogy gyülekezete így beszélne: „vógéhöz, testvéreihöz, beteg-

ségekhöz, senkihöz, keresztyénekhöz, Istenhöz, hitetöknek, szívességéhöz, emberhöz, érzületetöket" stb, s
még ha úgy beszélne is, az ilyen provinczializmusnak
semmi helye sincs a nyomtatott szövegben.
A 24 bibliai kép után a kötet 19 rövid temetési,
2 keresztelés!, 2 esketési és 2 különféle alkalmi beszédet ad. A temetési beszédek között vannak sikerültek;
általában azonban ezek is igen rövidek, s az író nem
mindig volt szerencsés abban, a jegyzetben kifejezett
törekvésében, hogy temetési beszédei alapját is a
szentírás egy-egy verse, vagy legalább annak egy eszméje
képezze. így pl. a VII.-ben, többszörös özvegy koporsója
felett rám nézve bántó a sadduczeusok ama kérdésének
fejtegetése, hogy a feltámadás alkalmával melyik férfié
lesz majd az asszony ?; — valamint nem temetési alkalomra
valónak tartom a lelkek megjelenése kérdésének fejtegetését (XV.), sem pedig az emmausi tanítványok „Maradj
velünk stb." szavainak mintegy alapigékül felvételét.
Ha szerző nem mondhat gyászprédikácziót, mert egyházmegyéje eltörölte (igen helyesen) s ha csak arra
szorítkozhatik; hogy a koporsó fölött szóljon, akkor az
ott elmondandó beszédnek nem textuson felépülő fejtegetésnek, hanem csak az adott helyzetből folyó, rövid,
az imádságra rávezető beszédnek kell lennie.
A két keresztelési agenda közül az elsőben a szereztetési igék meg nem engedhető szabadsággal vannak
csak idézve; a második pedig nem keresztelési agenda,
hanem csak az új keresztelő-edényt felavató beszéd, a
mi megint helytelen.
Az alkalmi beszédek közül a második, mely toronycsillag feltételekor mondatott el, a tény szimbolikus jelentőségével (pedig csakis ilyen értelemben van helye ilyen
dolognál papi beszédnek) semmi összefüggésben sincs.
Minden elfogultság nélkül tehát csak azt mondhatom. hogy Sz. Kiss Károly ez újabb kötetével nem elégített ki. Nem mondom, hogy bibliamagyarázataink jelenlegi gyakorlati methódusa mellett nem volna alkalmas a
használatra ; azt sem állítom, hogy a gyakorló lelkészek
között nem lesz kelendő; — de én mégis azt szeretném,
ha a szerző, ezután kiadandó köteteiben több gondot fordítana a tárgyi magyarázatokra s mélyebbre vetné a hálót,
mint most vetette. Sz Kiss Károlyt úgy ismerem, mint
a ki képes erre. Tegye meg, csak arra kérem.
H. I.

BELFÖLD.
Rövid megjegyzések Morvay Ferenez ú r
válaszára.
A választ már megadta helyettem a Szerkesztő úr;
az én megjegyzéseim tehát rövidre foghatók.
Sajnálom, hogy Morvay Ferenez úr félreértette az
igazság hangján, a valóságnak megfelelőleg írott czikkemet, illetve annak egy részét. Távol legyen tőlem, hogy

én azzal valakit, legkevésbbé a munkásságáról, jóakaratú
tevékenységéről ismeretes Morvay Ferenez urat, sérteni
akartam volna. Általánosságban mondottam ezen szavaimat: „a pásztorok nem eléggé éberek, nem élnek teljesen hivatásuknak". Es ez nem vád, nt. uram, ez, sajnos, valóság. Példákat tudnék felhozni. Igazolhatnám
állításomat; de nem teszem, mert nomina sunt odiosa.
Csak azt mondom, hogy sajnálatos tapasztalataim alapján állításomat ma is fentartom. A kik lelkiismeretesek
munkájokban, nem alusznak, nem közönyösek, köztük
nt. uram is, állításom fentartása mellett is, megnyugvást
találhatnak lelkiismeretük szavában. S ha talán sokakra
nem illik is reá az én állitásom, másfelől kár azt az
állítást általában visszautasítani, mert ezzel csak alkalmat adunk a szunnyadozóknak, a tétlenkedőknek, hogy
a mások részéről felhangzott védelem szárnyai alatt
tovább is csendesen pihenhessenek a közönyösség, a
nemtörődömség párnáján. Ne akarjuk, nt. uram, megakadályozni az igazságos kritika kifejeződését; mert
szükség van arra, sajnos, nagy szükség. Ismét mondom,
példákkal tudnám igazolni kijelentésem igazságát. Meg
is írtam ezt egy czikk keretében, s beküldtem e lap
szerkesztőjéhez, de úgy látszik, nem jelenhet meg igazsága miatt; mert azt olvasva, nem „vakmerő", de kegyetlen, sőt mi több, átoknak fia is lennék sokak előtt.*
Ennyit általánosságban. S most még valamit a részletekre vonatkozólag.
Sok tekintetben más az én véleményem az „egygyermekrendszer ellen" indított harczról, mint Morvay nt.
úré. Én gyógyíthatónak vélem e bűnt, e betegséget,
lassú kezeléssel. Es az én gyógymódom a népszerű
nyelven írt vallásos füzetek terjesztésében áll. Népünkre
nézve, hol a baj általános, ezekkel a füzetekkel legjobban tudunk hatni. Mert sok a mód, eszköz, alkalom, a
mellyel e füzetekben leleplezhetjük a bűnt; figyelmeztethetjük olvasóinkat bűnös cselekedetük veszélyes következményére ; feltárhatjuk előttük az örvényt, melybe
sodorják a hazát, egyházat, önmagukat; apellálhatunk
a haza, egyház, önmaguk iránt való kötelességükre,
szóval, taníthatunk e füzetekben, inthetünk, buzdíthatunk,
feddőzhetünk, nevelhetünk. Mindezt ilyen alakban sem
a katedrán, sem gyűlésben, sem temetésen, sem nyilvános összejövetelen, sőt még magánbeszélgetés közben
sem tehetjük. Megjegyzendő még az is, hogy a szó elrepül, a nyomtatvány pedig házban marad; ott látja,
néha-néha olvassa is a család minden tagja; szüntelen
ott függ a figyelmeztető jel előtte: ember ne vétkezzél !
* Épen c miatt láttam jobbnak félretenni az emiitett czikket.
Birtha úr abban a czikkben már neveket említ, levélkivonatokat
közöl; ezt pedig megengedhetőnek nem tartom egy lap hasábjain,
még abban az esetben is, ha a közölt dolgok színigazságok is. A
nemes eszmékért folytatott vita így személyes harcczá válnék, a
mit pedig lapom hasábjaira bebocsátani nem akarok. Maradjunk
tehát csak a nemes eszmecserék és vitatkozások terén. Ha itt nem
tudjuk egymást meggyőzni s ha így nem vagyunk képesek a
szunnyadozókat felébreszteni, a személyes meghurczolások által
még kevésbbé.
Szerk.

Ez az én czélom a vallásos tartalmú, a népszerű
nyelven irt füzetekkel. Ez az én orvosságom az egygyermekrendszer ellen. Nem áll az, hogy csak e bűn
átkáról szólanánk e füzetekben. Nem! — sőt az a való,
hogy gondoskodunk orvosságról is. És a legfőbb orvosságunk a vallás fegyvere, az Isten igéje !
Én nem osztom a Szerkesztő úr nézetét, hogy: „itt
még maga az Isten igéje sem segít", sőt határozottan
tagadom. Az Isten igéje mindenre elégséges! Kétélű
fegyver az! Ha kell gyógyít, ha kell, vág sebeket, irt
bűnöket. Ezért, ebben a tudatban ragaszkodom én azon
meggyőződésemhez, hogy az „egy-gyermekrendszer" ellen
a vallás, az Ige fegyverével kell irtó hadjáratot kezdeni.
Vallásossá kell népünket nevelni s megszűnik az „egygyermekrendszer". Istent szerető, Krisztus parancsolatait
megtartó, igaz, bensőségteljesen vallásos ember ilyen
bűnt sohasem fog elkövetni. Az, a ki hiszen Isten igazságosságában, a bűn büntetésében: az nem lesz rabja e
bűnnek, az távol tartja magától annak még gondolatát is. *
Füzeteink e szellemben vannak írva. Vallásosságra
nevelnek: gondoskodnak tehát orvosságról. Hogy nt. Morvay úr kicsinyli eszközünket, nem bízik orvosságunk
gyógyító hatásában: erről én nem tehetek. Én meg
vagyok győződve munkám sikeréről, mindenütt ott, a
hol ugyanazon szellemben nevelik a népet, mint én kezdettem ; a hol nem kímélik a fáradtságot, az időt, az
erőt, hogy minden pillanatot felhasználjanak a vallásos
nevelésre.
Léván 1903-ban 26-ot kereszteltem, 1904-ben 32-őt.
1905. decz. 21-ig 38 keresztelés történt. Volt elődöm
1903 előtt 10 éven átlag 25—30-at keresztelt. Én azt
az
hiszem, néminemű eredményt, talán 1—2
általam indított mozgalom is érhetett el'?! Azt egész határozottsággal állítom, hogy híveim vallásos gondolkodása
ma egészen más és erősebb. És ennek tartom természetes következménye gyanánt a bűntől való óvakodást is !
Ezért fogom én kiadni nt. uram felhívására a 4-dik
füzetet is, még pedig csakugyan az ajánlott czímmel:
„Az egy-gyermekrendszer átkának csalhatatlan orvosszere". És ez az orvosszer, ismétlem: az Isten igéje
lészen ; ez lesz az eszköz a vallásos nevelésre, a bűn
irtására! Ezt fogom gyógyító ír gyanánt használni; de
egyszersmind ez lesz metsző kés is kezemben, a rákfene, a bűn által okozott nyavalya kivágására.
Ne kicsinyelje ezt a jóakaratú munkánkat nagytiszteletű uram! Sőt inkább, kérjük, álljon mellénk. Év
tizedek óta gyűjtögetett kincseiből hozzon felszínre ót
és újat. Hadd értékesítsük. Mi, igaz, hogy a „János és
* Tisztelettel liajlok meg a czikkiró nagy hite és buzgósága előtt; de ismerve azokat a vallásos életen kiviil eső társa-'
dalmi és közgazdasági okokat, a melyek az egy-gyermekrendszernél
közrejátszanak, most is vallom, hogy e bajnál egymagában az
Isten igéje sem segít. Az Isten igéjének is alkalmas talajba kell
hullania, hogy gyümölcsöt hozhasson.
Szerk.

István bácsikhoz" fordulunk (de nem azért, mintha nem
tudnánk mélyebbre bocsátani hálónkat); de ezt azért
tesszük, mert füzeteink, mint czímük is mutatja: népies
füzetek! A nép számára, a nép nyelvén igyekezünk írni.
Tudományos értekezéseket az ő asztalukra nem vihetünk.
A hogy a nép gondolkodik, ahhoz képest kell nekünk is
megszólalni. És tessék elhinni, több eredményt érünk el
e népies füzetekkel, mint valamely tudományos munkával. Az nem lenne a népé, kezébe sohse jutna, holt
kincs lenne azokra nézve, a kik között legnagyobb a
bűn, legjobban pusztít e rákfene. A tudományos értekezések kivívhatják a magas kritika dicséretét, a könyvtárakban az első helyet: de a nép, az Isten adta nép
zülleni fog tovább !
Nézze el tehát füzeteinknek egyszerű hangját, kitételeit. A mi népies füzeteinkben ez válik be, ez juttat
sikerhez.
Még csak annyit, hogy: „Nem állok meg félúton!"
Akadályok nem rettentenek vissza; közönyösség nem
tesz lemondóvá. Igaz, hogy e miatt sokan megítélnek,
egyesek közönyösen hátat fordítanak; de mit törődöm
én vele ?! Többen vannak még mindig, kik (a nyilatkozók közül!) bátorító és elismerő sorokkal biztatnak a
munkára. 8000 füzetet nyomattam eddig; terjesztés végett 6600 füzetet széjjelküldtem, még 1400 áll rendelkezésre. Ez is mutatja, hogy orvosságot kutatnak az
emberek, a lelkiorvosok híveik számára. Próbálkoznak
hova-tovább mindig többen és többen. Különösen a közönyösöket és nemtörődömség párnáján ülőket ért felhívás
szózatának, feddőzésnek megjelenése óta. Lám szükség
van erre, hatása is meg lett. Ne akadályozzuk tehát a
jóakaratú igazságos kritikát és ne érzékenykedjünk különösen akkor, midőn bennünket legkevésbbé sem érinthet
az elhangzott igazság szava!
Léva.

Birtha

József

ref. lelkész.

KÜLFÖLD.
K ü l f ö l d i szemle.
A Gusztáv Aclolf-egylet áldásos munkásságáról szóló,
múltkori közleményünket a legújabb hiteles adatokkal kiegészítjük még a következőkkel. Munkásságának egyik legnagyobb tere, jól érthető indokokból, Ausztria. A 45 főegylet
között az osztrák a 9-ik helyen áll. Van neki 18 fiók-,
379 helyi-, 49 nő-, s 35 ifjúsági- és iskolaegylete. Évi
bevétele volt 72,180, s a gyűjtések és kollekták eredménye 58,492.36 korona, Az egyes fiókegyletek felhasználható összege 26,155 s a nekik jutott legátumok összege
20,470 korona. Az egyházi czéloknak szóló önkénytes
adományok, a melyek között az abbáziai templomépítésre az osztrák császáré és Luxemburg nagyherczegé is
szerepel, 160 ezer korona. A legnagyobb adománnyal,
14,660 koronával, a fiókegyletek között a cseh segély-

egylet szerepel. A Gusztáv Adolf-egylet buzgóságának
köszönhető, hogy az újabb években 14 templomot és
3 imaházat fölavathattak s 10 helyen új templomok
alapkövét tehették le. Ez örvendetes dolgok daczára
az osztrák protestantizmusnak még igen nagyok a szükségletei, Ezek közé tartozik a lelkészek csekély javadalmazása, s a bécsi theol. otthon, a lelkészi segélyegylet
s a nyugdíjintézet hathatósabb segélyezésének ügye.
További feladat az ev. iskolák s főleg a bielitzi evang.
preparandia fentartása és segélyezése s egy ev. tanítói
segélyalapnak a megteremtése. Több gyülekezet adósságokkal van megterhelve. Segélyezésre fordított 26,635
koronát. A nagy szeretetadományt a teljesen leéget
jablunkai (Morvaország) egyházközség kapta.
De még egyéb lélekemelő adatokat is találunk a
Gusztáv Adolf-egyesület mult évi jelentésében. Az ev.
reformmozgalom mely 4000 lélekkel szaporította az osztrák
protestantizmust, újabban még más körökbe is elhatott.
Daczára az osztrák papság és szolgáló eszköze: Lueger
bécsi polgármester szidalmazásainak, a reformmozgalom
az osztrák egyetemi hallgatók körében is terjed. A 47
bécsi diáknak áttérzése a wáhringi ev. templomban
nagy föltűnést keltett, s legújabban a szoczialista munkáskörök is a reformmozgalom szolgálatába állottak. Több
száz munkás lépett át a közelmúlt időben az ev. egyházba.
Nehéz helyzete van a protestantizmusnak a sok
elemi csapás miatt Gácsországban. A kivándorlás mozgalma nagyon meggyöngítette az egyes ev. egyházközségeket, úgy hogy azok összevonásával utazó lelkészek alkalmazására lesz szükség.
Az annak idejében túlságos költekezése miatt oly
nagy feltűnést keltett túrni templomot az Evang. Bund
s főleg a Gusztáv Adolf-egyesület buzgóságából fölépíthették s okt. 17-én föl is avathatták. Örvendetes jelenség
még az is, hogy „az osztrák ev. népiskolák" fentartására
és fejlesztésére egy Luther-egyletet" létesítettek, s Sele
lelkész egyik irata az egyházi adózást s így a financziális önállóságot sürgeti az osztrák ev. egyházban.
*

*
*

De hasonlóan érdekes és tanulságos az ev. keresztyénség útja Franczia- és Oroszországban is. Francziaországban a német ev. egyházközségek a német protestantizmus s így a Gusztáv Adolf-egylet védő szárnyai
alatt állanak. A franczia prot. egyházközségek csak a
legritkáb esetekben, többnyire költségesebb építkezésnél
veszik igénybe a Gusztáv Adolf-egylet segítségét. A párisi
theologiai fakultást is évről-évről segélyezi; ép úgy az
evangelizáczió társaságát Algierban és Tonkingban. E
közben elhatározták s máris végrehajtották az állam
és az egyház teljes elválasztását. Hogy annak milyen
eredménye lesz az ev. egyházra Francziaországban, ma
még senki sem tudhatja, habár a 1ji millió franczia protestánsnak áldozatkészsége, egyházirodalmi tevékenysége
s vallásos-erkölcsi komolysága az egész ev. világban

ismeretes. Forrásunk szerint e változott viszonyok között
a jövőben igen nagy feladat vár a Gusztáv Adolf-egyletre
Francziaországban.
*

*

*

Oroszországban az ev. diasporának erős támasza
van az: 1859-ben az ev. hitv. egyházközségek felsegélyezésére alakult „gyámpénztár". Központi székhelye Pétervár, mely 22 kerületi bizottság segítségével működik.
A gyámpénztárnak 1903-ban évi bevétele volt 158,985*59,
s kiadása 118,29402 rubel. Vagyoni állapota 916,533 12
rubel. E gyámpénztár áldásos működésének legnagyobb
akadálya magában az ev. egyházban az a tájékozatlanság,
a mely annak legtöbb körét jellemzi, a tekintetben, hogy
fogalma sincsen e pénztár evangelizácziójának Polangentől Wladiwostokig és Archangelsktől Titíisig terjedő
óriási munkaterületéről. Támogatása az egykori Lengyelországra s a finnekre nem terjed ki. A Gusztáv Adolfegyesület mindkét területre kiterjeszti áldó kezét, sőt
gyámolítja a gyámpénztár területén is a szorongatott
protestánsokat. Új éra kezdődik az orosz protestantizmusra nézve azzal, hogy a czár megadta alattvalóinak
a lelkiismereti szabadságot. Annak sem ismerhetjük egyelőre a hatását ós következményeit. De remélni lehet,
hogy ez a dekrétum az ev. egyház erősödését és terjedését
fogja eredményezni. A Keleti-tenger tartományaiban
máris sokan jelentkeznek az ev. egyházba s a lelkészek
alig győzik a konvertiták fölvételét. így hát valószínű,
hogy Oroszországban is a jövőben igen nagy feladat
vár a Gusztáv Adolf-egyesületre.
*

*
*

A Gusztáv Adolf-egyesület évi jelentése a világtengerentúli területekről is közöl biztató sőt lélekemelő
adatokat az evangelizáczió áldásos munkásságáról. így
Brazília német prot. lakosainak egyházi fölsegélyezésére
fordított 1903-ban 12,970 s 1904-ben 23,229 márkát.
A Gusztáv Adolf-egyesület az ottani protestánsoknak
valamely német ev. tartományhoz, p. o. — a keleti protestánsok módjára — a poroszhoz való csatlakozását ajánlja.
Amerikában a prot. egyházak segélyezését a Barmenben
székelő „Ev. társaság" eszközli. A délamerikai diaspora,
s főleg Chile és Brazília az ő munkaköre. Sudhaus
lelkész felhívást bocsátott ki a brazíliai német protestánsok
segétyezésére és gondozására, a kik között egészen
1901-ig egyetlen ev. lelkész sem volt található. Pedig a
jezsuiták ugyancsak kivetették e területekre a pápás propaganda hálóit.
*

*

*

Rokon, de azért a Gusztáv Adolf-egylettől függetlenül működik az evangelizáczió áldásos műve Spanyolországban. Itt az anglikánus és wesleyánus misszió
mellett velők egyetértőleg a spanyol ev. egyház terjed,
a melyhez közelebbről a német misszió állomásai tartoznak.
1899-ben Fliedner Frigyes elnöklete alatt egyesült az
amerikai missziókkal s azzal a legnagyobb ev. közösséggé
nőtte ki magát Spanyolországban. Főbb pontjai Spanyol-

ország legnagyobb városai A német misszió leginkább
a spanyol fővárosban, Madridban működik, a hol van
egy temploma, két elemi iskolája és árvaháza, s egyegy hospitálisa, ifj. otthona, gimnáziuma és könyvkereskedése. Spanyolország különböző vidékein van szűnnapi
koloniája és árvaháza Escoriálban, állomása Granadában,
a melyet 1900-ban a skót missziótól vett át, s ezenfelül
Barcelonában egy könyvkereskedése. Az 1904-ben eszközölt összeállítás szerint van a német missziónak 13
épülete 520 ezer és földbirtoka körülbelül 600 ezer
peseta értékben. Gondoz 191 személyt, köztük 60 árva
gyermeket. A nappali tanulók száma 540 s az estieké
120. Könyvkereskedéseivel s két folyóiratával („Ker.
lap" és „Gyermekbarát") távolabbi körökre is befolyással
van. A „Gyermekbarát"-ot sok r. kath. háznál is olvassák.
A német ev. egyházi énekeket spanyol fordításban, de
német melódiák szerint éneklik. Spanyolország elsőrangú lyrikusa: Nunez de Arce nézte át azokat. Kiadásai
a német missziónak a következők : javadalmazások
50,635, házbérek és földadó 6818, az internátus, az árvaházak s a hospitális ellátása 47706 s az évi bevételek
19,600 peseta értékben. Az egyházi adományok évrőlévre emelkednek. Az 1903. évben volt a többletkiadás
6402*91 s az adósság 133,506"33 peseta. A Gusztáv
Adolf-egyesület a jelzett évben 12,524 márkát fordított a
spanyol ev. mozgalom erősítésére. Lélekemelő dolog az
evangelizáczió művének ilyen erősödése a lelkileg sötét
Spanyolországban.
*

*

*

Az osztrák pápás nagygyűlés 1905 nov. 2-ik felében
Bécsben tartotta az előzőkhöz hasonló lármás üléseit.
Türelmetlenség dolgában még fölülmúlja az előzőket.
Látszik, hogy a 25 jezsuita rendháznak, illetve 360
papjának befolyása alatt állott, így Schwarz császári
tanácsos s a r. kath. iskolaegylet elnöke a felekezetnél küli iskola ellen lázított, egy Fischer nevű páter a salzburgi r. kath. egyetemi egyesület gyűlésén azt hangoztatta, hogy „ott, a hol istentagadók, protestánsok és
zsidók tanítanak, nincs helye a r. kath. kulturának" stb.
A vad tósztokra emlékeztető modorban szónokoltak a
nagygyűlésen, a mikor a „Los von Rom" mozgalma
került szóba. Az ismert nevű Lueger még „consilium
abeundi"-t is adott a prot. lelkipásztoroknak . . . . Menynyivel más képet mutat egy prot. nagygyűlés ; p. o. az
„Evang. Bund", vagy a „Gusztáv Adolf-egyesület" nagygyűlésének lefolyása. Régi dolog, hogy a ki haragszik
s az igazságot a türelmetlen szidalmazásban látja, annak
nincs és nem is lehet igaza sohasem. Áll az az egyházról és a politikáról egyaránt.
Eperjes.

Dr. Szlávik

Mátyás.

RÉGISÉG.
Templomépítési mizériák a XVIII.
században.
(Folytatás és vége.)

Azonban még ezzel sem nyerhetett a dolog azonnal
befejezést, mert a Cancellária, az eljárás rendes és szokott útját-módját követve, ezen ügyet minden fölszerelésével együtt leküldte véleményezés okáért a helytartótanácshoz, ez pedig a megyés püspökhöz írt le, hogy a
fülöpszállásiak dolgában a helyszínén s a palatinalis
tisztekkel együttesen tartasson vizsgálatot, A vizsgálat,
a váczi Consistorium által előirt pontozatok szerint 1760.
márczius 10-én hajtatott végre, s eredménye ekképen foglaltatott írásba:
Alólírottak adjuk tudtára mindeneknek, a kiket
illet: hogy miután mi, egyfelől a Ven. Clerus részéről a
váczi Consistorium által 1760 január 22-én kelt utasítás,
másfelől a Jász-Kun kerületek részéről a helytartótanács
által 1759 deczember 17-én kiadott s a folyó év február
15-én Jász-Árokszálláson tartott gen. gyűlésben kihirdetett intimátum értelmében kiküldettünk a Kiskunságban
fekvő Fülöpszállás községébe az ottani helvét hitűek
tornya és oratoriuma fundamentomának revideálására : a
mai napon ott kiszállván, a Yen. Consistorium által kiállított ós itt jegyzett punctumok szerint a torony fundamentomának ós az oratóriumnak megvizsgálását végrehajtottuk. Mely punctumoknak tartalma a következő :
1. Vájjon a fülöpszállási lakosok valóban oly szegények-e, a mint az instantiában előadják ?
2. Fához, kőhöz ós mészhez mily áron juthatnak,
s azok közül melyikhez könnyebben ?
3. Hány lépésre van a torony az oratóriumtól? s
az instánsok milyen magasnak és szélesnek kívánják a
tornyot ?
4. Vájjon a környékben vannak-e régi egyházaknak vagy épületeknek romjai, és minő távolságban Fülöpszállástól ?
5. Úgy maguktól az instánsoktól, mint a kőmívesekés ácsoktól, s más mesterektől informatio nyerendő, hogy
milyen árban hajthatják végre ezen építkezést ? és midőn
2 lábnyira lett emelve a fundamentom, minő terjedelmű
lesz annak térfogata?
6. Mióta vannak birtokában az oratóriumnak, és
kinek engedelméből építtetett?
Feleletek:
.
1. A község állapota ez : ámbár határa elég terjedelmes, de annak nagyobb része részben homokos, részben pedig mocsaras; s hasonló minőségű maga a helység is.
Mindazáltal az adófizetőknek egyáltalában semmi nehézségével, minden nagyobb megterheltetés és a contributionalis fundus károsítása nélkül építkezhetnek, részben
az egyháznak már tényleg készen levő költségén, részben a lakosoknak önkéntes adakozásából.

jaira akadtak. Később az elszéledt nép lakóföldéreje
vissza térvén, nem az előbbeni, hanem a jelenlegi helyen
települt meg.
A környékben egy mértföldnyi távolságban meg
vannak a Szent Imre, Páhi és Tetétlen nevezetű, de
már a Kunságon kivül eső puszták régi templomainak
romjai.
5. Minthogy O Felségének engedélye még nem
közöltetett velük, az általuk szakértő mesteremberekkel
eszközlendő építkezésnek qualitását és quantitását annyival
inkább a rá megkívántató költségeket még most pontosan nem tudják, de reménylik, hogy circiter 1000 forintból fölépíthetik a tornyot,
Az építkezésre részint régibb kegyes adományokból, részint a buzgó lakosoknak naponkinti bőkezűségéből az egyház kasszájába már 1000 imperalis gyűlt
össze. Ezen toronynak profunditása hogy mekkora, a 3-dik
pontban már előadatott.
6. Vallásuknak 108 évnél régibb gyakorlatban
voltát sinodusaiknak az 1652. évtől jegyzett, s a superintendensnél tartatni szokott és előttünk felmutatott évkönyvéből bizonyítják. Régibb anyakönyvük és okmányaik a zűrzavaros időkben elvesztek, az új anyakönyv
3. A torony fundamentomát, mely már 6 évvel pedig csak 20 évvel ezelőtt kezdetett. A jelenlegi helyre
ezelőtt letétetett, a föld felett, az említett kegyelmes kir. építkezésnek régibb idejét megjelölni nem tudják, mivel
rendeletnek megfelelőleg, 2 láb magasságúnak, mélysé- semmi emlékezet arról, hogy mikor hagyták el az előbbi
gét — elhárítva mindenfelől a földet — 1 öl s 1 */« láb- helyet és mikor települt a nép a mostani szállásra.. Az
nak, vastagságát, vagyis, a torony fundamentoma falának utolsó Rákóczi-féle mozgalomkor a lakosság ismét elszélességét pedig 2 hüvelyk híján egy ölnek tapasztal- szélesztetvén, az oratorium leégett, s annak lecsendesedtuk, és így hossszasága, mint szélessége a fundamen- tével circiter 8 év múlva visszatérvén, az oratoriumot
tomnak ín quadrato kívülről 3 öl és 2 láb, belülről pedig fából újra építették, az 1749 júl. 14-én kelt kegyelmes
királyi rendelet engedelmével pedig azon évben renoválták.
1 öl 4 láb és 2 hüvelyket tesz ki.
Többször említett toronynak fundamentoma az
Katholikus lakosa ezen helynek, vagyis állandó
oratorium fundamentomától félölnyi távolságban van, zsellér, egy sincs a kereskedőkön, pásztorokon és nyári
magának a toronynak helye mocsaras és a kiásott fun- munkásokon kivül.
damentumokhoz az alsó víz nagyon közel van, mivel a
Az általunk végrehajtott egész vizsgálatának sérifundusban levő föld inkább homokos, mint agyagos.
esét annálfogva illő tisztelettel beterjesztjük. Kelt FiilöpAz oratorium kőfundamentoma is csak két lábnyira szállásán martius 13-án 1760. Szikoray Miklós, districtus
van a föld felett, • s fala e kőfundamentom fölött csak minoris Kecskemétiensis archidiaconus (L. S.), Adamik
vályogból van 2 öl magasságban. Az oratóriumnak ezen György saári parochus condeputatus (L. S.), ifj. Jankofalra rakott tetőzete 3 öl és 10 hüvelyk magasságúnak vics Miklós jászkun kerületi palatinális alkapitány (L. S.),
találtatott. Az oratorium keletről nyugatra nyúlik, szeg- Komáromi Melchior kerületi nótárius és deputatus (L. S.).
letes és nem körded. A torony fundamentoma a nyugoti
Ezen investigatió jegyzőkönyve 4 példányban lerészen fentebb már jelzett távolságra esik. Magasságát írva, a deputátusok névaláírásával és pecsétjével hiteilletőleg pedig alázatos instántiájukkal 0 Felségénél lesíttetett, s egy példány a többi instrumentumokkal
könyörögve szorgalmatoskodnak.
együtt a helytartótanácsnak, másik a váczi káptalannak
4. A régi revolutiók idejében, a melyeknek azon- küldetett; a harmadik Jászberényben a kerületi levélban ma már nincs más emlékezete, mint a mi az ősök tárba tétetett, s a negyediket a főesperesnek tetszett
hagyományából a jelenlegi lakosoknál fönmaradt, ez a magához venni a jövendőbeli cautela végett.
nép elhagyta előbbi lakóhelyét, a hol a régi egyház
Idáig haladván a dolog, azok, a kik kezdték, t. i.
épületei tényleg állottak s a melyeknek a földdel egyen- a fentemlített deputátusok harmadízben is útrakeltek
lővé tétetett fundamentomai mindjárt a mostani lakosság 1760 május 11. és következő napjain, hogy befejezzék
szállás - kertjein kivül ma is meglátszanak. A régi azt. Elsőben Pozsonyban a kir. helytartótanácsot, s azután
templom falait egy embermagasságban a jelenlegi öre- a Cancellariát s egyetemben magát O Felségét keresték
gek még látták s beszélik, hogy árok- és veremásások meg instántiájukkal; sőt megkerestek mindenkit, a kikre
alkalmával koporsók deszkáira és az eltemetettek csont- ezen dolog tartozott.

2. Olyan alkalmas, kemény és tartós tölgyfák, a
minőket az időnek gyakori alkalmatlan volta s a minduntalan való harangozás rázkódtatásai megkívánnának,
10 mértfölnyi távolságban sem találhatók; csakis fenyőfák kaphatók Pesten, de azok is oly nagy árért, hogy
az ilyes szilárdabb épületekhez főképen fundamentomul
s oszlopokul alkalmas gerendákat darabonkint 5 aranyával is kell fizetni.
A mi pedig a kő árát és megszerzését illeti: az
innét 8 mértföldnyire eső pesti bányákból 4 szög ölenkint 3 írtjával lehet azt venni; szállíthatják pedig akár
hajókon a községtől 2 mértföldnyi közelben levő Dunán
s onnét tengelyen, akár pedig egyenesen a bányából.
Ha fogadott fuvarosok által kell szállíttatni, öle 5 frtba
kerül. Hajón 10 öl szállítása 6—7 frtba kerül. A már
előre beszerzett s haza szállított 5 öl, és Pesten szinte
már kifizetett 2 öl kőhöz már csak csekély mennyiségű
kő szükségeltetik, mivel helyben maguk által égetendő
téglával szándékoznak pótolni a további szükségletet;
a téglaégetés költsége pedig ezrenkint 1 frt 30 kr. A
mésznek nagy méreje — két pozsonyi vékájával számítva — a szállítással együtt 90 dénár, mely magában
a községben megszerezhető.

Sok járás-kelésük után és könyörgéseikre meg is jött
az 1760 június 12-én kelt rendelet, a melyben megengedtetika toronynak az oratóriummal kapcsolatosan szilárd
anyagból való építése akként, hogy az a templom tetőzete
fölött 3 ölnyire emeltethessék. Az órának a toronyba
tétele azonban — annak a lakosságra nézve terhes conservátiója tekintetéből — egyáltalán nem engedélyeztetik.
Ezen kegyelmes kir. engedélyt nagy hálával vévén,
a torony új fundamentomát — hogy a templommal összeköthető legyen, az előbbit fölszedvén — letették a fülöpszállási lakosok 1760 szeptember 18-án, a kir. deputátio
jelenlétében, jelen lévén Szikoray Mihály alsó-némedi
plebánus és főesperes, Balkó János izsáki plebánus,
Mihálovics Márton kerületi assessor, Szabó János kiskunkerületi esküdt. A kik egyszersmind ezen kezük aláírásával és pecsétjükkel ellátott bizonyítványt adták:
„Alóliróttak 0 Felsége kegyelmes rendeletéből
Fülöpszállására kiszállván annak megtekintése végett,
hogy nevezett község lakói a kir. engedéllyel egyezőleg
járnak-e el a torony és oratoriuin építésénél: mint szemtanúk, a következőket jelenthetjük :
1. Az oratoriuin nyugoti oldalának (a hova t. i. az
oratóriummal összekötendő torony fundamentoma letétetik) folytatásául 1 öl és 21/8 láb mélységben kihányva
találtuk a földet.
2. A kőmívesek is a dél felé néző külső szegletbe
rakták le előttünk a köveket, és pedig elsőben a kőműves mester a község elöljáróival egyetemben, aztán a
kőműves legények azokkal, a kik a lakosság közül az
alapletevésben résztvenni kívántak. A fundamentom 3 öl
2Va láb négyszögben akként vettetett meg, hogy az a
földszínéig 1 öl és 1 láb magasságban jöjjön, s aztán
3 négyszögöl szélesség és hosszúságban a földszínén
felül a kir. resolutióval egyezőleg az oratorium tetőzete
fölött 3 öl magasságban szilárd anyagból lesz emelendő.
Az általunk szemmellátott dolgokról jelen bizonyítvány - levelünket kiadtuk Kiskun Fülöpszállásán 1760
szept. 18 Szikoray Miklós főesperes, Mihálovics Márton
jász-kun kerületi ítélőtáblai assessor, Szabó János kiskun
ker. esküdt.
Az ólomtáblába vésett írás, mely egy négyszögű
kőbe, a torony nyugoti szegletébe, kividről tétetett, a
következő:
„A szentháromság egy igaz Istennek dicsőségére,
Mária Terézia királyné asszonyunk kegyelmes engeclelméből, a fülöpszállási Helv. Conf. eklézsia építtette o
tornyot, és Die 18 Septembr. Ao. 1760. letette az első
fundamentomot.
Ez időben Magyarország Palatínusa és a nemes kunok
s jászok bírája gr. Batthyány Lajos ő excellentiája. Palatinalis főkapitány Tts. Consiliárius Almási Pál, vicekapitány Tts Jankovics Miklós, districtualis kapitány Ns. Herpay Mihály.
Prédikátor Dallos István, a solthi ven. traktusnak
seniora.

Főbiró: Kozári János. Esküdtek: Nagy Gergely,
Csaplár István, Szakái István, Kis János, Kozma Mihály,
Bankos István
Nótárius: Körösi András.
Eklézsia gondviselője: Balog Szűcs János."
Hasonlóan a deputátusok nevei is a főesperes által
papírra írva betétettek ugyanazon kőbe.*
Közli: Földváry

László.

ÍRODALOM.
Ref. Zeneközlöny. Ismételten felhívjuk a lelkész
és tanító urak figyelmét a „Ref. Zeneközlöny "-re. Ez a
hézagpótló lap f. évi január elseje óta nemcsak hangjegyekkel akarja előmozdítani a ref. egyh. ének-és zeneiigyet, hanem szakbavágó czikkekkel is. Ezentúl havonkint kétszer fog megjelenni s minden hónapban egy
változatos tartalmú zenemellékletet fog adni. A zenemelléklet jó orgona-átiratokban bemutatja a zsoltárok
és dicséretek rhithurizált dallamait s a próbaénekeskönyv új dallamait; karénekeket hoz az egyházi énekkarok számára s 1—2—3 szólamú énekeket s dalokat
a népiskola számára. Életrevalóságát legjobban bizonyítja
az I. évfolyam tartalma. Közölt 52 egyházi éneket
orgona-átiratban, 24 templomi, 14 gyász- és 23 vegyes
tartalmú éneket falusi énekkarok számára, 64 elő- és
utójátékot, továbbá sok 1—2—3 szólamú gyermekdalt.
A „Ref. Zeneközlöny" előfizetési ára egész évre 12 kor.
Megrendelhető a szerkesztő-kiadónál, ifj. Fövenyessy
Bertalannál Sárospatakon. A jó ügy érdekében kívánatos
lenne, hogy szerényebb jövedelmű tanítók részére az
egyházak járassák a Ref. Zeneközlönyt.
Újabb adalékok Szepesmegye történetéhez. írta:
Weber Samu. 144 lap. Kapható Wiesner könyvkereskedésében, Késmárkon. Ára 1 kor. Szepesbéla tudós espereslelkésze ezzel a munkájával is igen érdekes és tanulságos
adatokat közöl Szepesmegye régi történetéből. Ismerteti
részletesen a Szepesség erődítményeit, Lublóvár gazdászati és adózási viszonyait, a szepesi rablók történetét,
tekintettel a szomszéd vármegyékre, a szepesi városházat
és Kromlownak, egy elpusztult falunak a történetét. A
munkát melegen ajánljuk olyasóinak, különösen pedig
a históriai dolgokkal foglalkozók figyelmébe.
Szerkesztőváltozás. Az erdélyi ref. egyházkerületi
értekezlet vallásos családi lapja, a „Vasárnap", az új
esztendőben szerkesztőt cserélt Vajda Ferencz székelyudvarhelyi lelkésztől a szerkesztést Tóthfalussy József
marosvásárhelyi lelkész vette át s a lap is Marosvásárhelyen jelenik meg január elsejétől kezdve.
Dunántúli Református Családi Lap. Ezen a czímen
új népies lapot indított meg az új esztendőben Fülöp
József körmendi lelkész. A lap minden csütörtökön
jelenik meg Körmenden. Terjedelme egy ív. Előfizetési
ára egész évre 4 korona; ha legalább 4 példány jár
egy helyre, akkor példányonként 3 korona. A lap megindítását a szerkesztő azzal indokolja, hogy a többi
vallásos néplapok a dunántúli kerületben nem igen
tudtak gyökeret verni; meg hogy lapjában különös
tekintettel kíván lenni a kerület életében felmerülő
esemén}'ekre és törekvésekre. A lap első száma elég
* Az itt kivonatolva közölt latin okmányok a dunamelléki
egyházkerület levéltárában, F jegyű kötegben.

tartalmas és változatos. Kívánjuk, hogy prosperáljon
abban a körben, a melyre számít támogatás tekintetében.
A társadalom evolutiója. Az akadémia kiadásában
hatalmas konczepeziójú munka jelent meg legközelebb.
Kidd műve az, a társadalom fejlődésének törvényéről.
Ez a munka, a mely íróját világhírűvé tette, 11 év
alatt csupán Angliában 32,000 példányban kelt el, s
azóta az európai nyelvek legtöbbjére lefordíttatott. A
Darwin elméletének világánál kutatja Kidd az emberiség
fejlődését. Spencer és Marx theoriáival szembeszállva,
kimondja, hogy az emberiség társadalmi fejlődésében
a vallás a főtényező, a modern nyugati czivilizáczó és
demokráczia pedig egyenesen a keresztyén vallás és
az általa kifejlesztett erkölcsi rendszer gyümölcse. A
darwini elmélet szerinti kiválasztás törvénye az emberi
társadalomra is érvényes és azt nem a verseny megszüntetése, tehát a szoczialista ideál, hanem annak
hathatósabbá válása felé hajtja. A nemzetek versenyében
a tartós sikert, a történelem tanúsága szerint, nem a
csillogó tulajdonok, nem a ragyogóbb ész biztosítja,
hanem az erkölcsi tulajdonságok, a jellemerő, a tisztesség. a fedhetlenség és becsületesség, mindenekfelett
pedig a kötelességérzet. Párhuzamot von Francziaország
és Angolország között, kimutatva, hogy míg a franczia
nemzet az erkölcsi hanyatlás folytán elvesztette felsőbbségét, addig az angolszász az oczeánon innen és túl a
czivilizáczió terjesztője és a földkerekség első nemzetévé
válik, azon erkölcsi érdemek által, a melyeket családi
és állami életében kifejt. A régi Görögország és Róma
is csak addig volt nagy, míg honi isteneit és az erényt
tisztelte; a hitetlenség és erkölcsi romlás a birodalom
erejét aláásta és összeomlását idézte elő. Ezeket az
erényeket egyénben és nemzetben pedig nem a jólét,
hanem a szenvedés és küzdés fejleszti ki. A faji és
társadalmi emelkedésnek feltétele a folytonos küzdés
és szenvedés. A fellendülés korszaka soha egyetlen
nemzet életében sem a béke és jólét eredménye volt, mert
az elpuhulásra és erkölcsi siilyedósre vezet, hanem a
nagy nemzeti küzdelmeké. A czivilizáczió törvénye illuzoriussá teszi Marxék reményeit is. Szerintük a kollektív
társadalom megszünteti a versenyt és mindenki számára
meghozza a boldogulást. De ez bekövetkezni nem fog és
ha bekövetkeznék, nem biztosítaná a társadalom boldogulását, mert a verseny megszűnéséből születnék az
elpuhulás és, ezt nyomban követné az általános jólét
hanyatlása. A természeti és társadalmi életben a megindult haladásnak feltétele az egyén részéről az állandó
erőfeszítés és önfeláldozás. Az a tényező pedig, mely
az embert önkéntes önfeláldozásra bírja, a vallás. Egészen
modern szocziálpolitikánk a keresztyén erkölcsi rendszer
terméke. Azok vagyunk mi is, talán tudtunk és akaratunkon kiviil is. Azok a nemzetek, a melyek a keresztyén
vallást nyíltan elfogadták és hirdették, mint az angolszász, emelkedtek a legnagyobb erkölcsi nívóra. Ezekből
következtetni lehet a jövőre. A szoczialista ideál, a
kollektív társadalom azért nem fog elkövetkezni, mert
ellenkezik az élő természet változatlan törvényével, mely
szerint minden fejlődés feltétele a küzdelem. Az elsőséget
mindig azok a fajok és nemzetek fogják kivívni, a
melyekben legnagyobb mértékben lesznek meg az erkölcsi
tényezők, a becsületesség, erény és kötelességérzet;
miután pedig az önfeláldozásra a vallás ösztönöz, a
legnagyobb sikereket mindig a legvallásosabb fajok
fogják elérni. Kidd korszakalkotó munkáját Geöcze Sarolta
fordította, a nála megszokott szabatos magyar nyelven és
az angol szerző gondolatvilágának teljes átérzésével. A
munkából lapunk más helyén közölünk egy érdekes fejezetet.

EGYHÁZ.
Püspökök értekezlete. A magyar ág. hitvallású
evangélikus püspökök, dr. Báltik Frigyes elnöklete alatt,
a Deák-téri egyház dísztermében a mult héten ülést
tartottak, melyen az elnökön kívül résztvettek még:
Bachát Dániel bányakerületi, Zelenka Pál tiszakerületi
és Gyurátz Ferencz dunántúli püspökök. A püspöki
konferenczián megállapították az egyház 1906. évi működését, különösen az adminisztraczionális ügyekre vonatkozólag.
Lelkészválasztások. A losonczi ref. gyülekezet,
meghívás útján Sörös Béla budapesti gyűjtőfogházi lelkészt
választotta meg lelkipásztorává. A losonczi gyülekezet
Sörös Bélában kiváló erőt nyer. A mikor a megválasztottat szívesen üdvözöljük, másfelől sajnáljuk a dunamelléki kerületből és pesti egyházi és egyesületi körökből
való távozását. — A györszemerei ref. gyülekezet Jakab
Jánost hívta meg lelkipásztorává. — A pinkafői evang.
gyülekezet Ziermann Lajos rohonczi lelkészt választotta
meg papjává.
Egyházi aranykönyv. Bárczai Sándor bárczai
földbirtokos, a saját telkéből kihasított területen, négyszobás, csinos papi lakást építtetett, a szükséges mellékhelyiségekkel, 11545 kor. értékben. De az egyházát
szerető földbirtokos mellett, szép jelét adták buzgóságuknak a 173 tagból álló kis gyülekezet tagjai is, a mikor
az építkezés körül mintegy 2000 korona értékű fuvart
ingyen végeztek. Isten áldása legyen a kis gyülekezeten!
Budapest egyházi fejlődése. A budapesti ref.
egyház józsefvárosi lelkészi körében, dr. Szabó Aladár
lelkész buzgólkodása folytán, reménységre jogsító mozgalom folyik az iránt, hogy a még csak inkább papiroson
levő lelkészi kör valósággá is legyen. Legközelebb
megnyerték az engedélyt arra, hogy vasárnap délelőttönként a tavaszmező-utezai állami főgimnázium dísztermében istentiszteletet tarthassanak, s megindultak az
adakozások is, hogy az istentiszteletek tartásához szükséges egyházi szerek rendelkezésre állhassanak. A mozgalom, melynek élén olyan férfiú áll, mint dr. Szabó
Aladár, mindenesetre sikerre fog vezetni, Isten segítségével.
Magyarosodó gyülekezet. A budapesti kerepesiúti evangélikus templom neve eddig „tót templom"
volt, miután híveit a felvidékről a fővárosba települt,
vagy ott munkát kereső, tótajkú evangélikusok képezték
s istentiszteletének nyelve kizárólag tót volt. Bachát
Dániel püspök-lelkész buzgólkodása folytán azonban
ezentúl minden hónap első vasárnapján magyar nyelvű
istentiszteletet is fognak tartani. Ez az első lépés nem
nagy lépés ugyan, de mégis arra mutat, hogy a főváros
magyarsága hatással van az itt megtelepült idegen
ajkúakra is és hogy a pesti tót egyháznak már vannak
olyan tagjai is, a kik szívesen hallgatják az Istennek
igéjét magyar nyelven is.
A sárabai ref. lelkészi állásra a következők
pályáztak és jelöltettek:* Forgács Endre sárbogárdi,
Varga Sándor ercsi, Csáki István felcsuthi, Halász
István etyeki, Pátkay János pátkai, Fehér Gyula verebi,
Sáfár Béla őrszentmiklósi, Fábián Zoltán nemesdédi,
Mészáros János zseliz-kisfaludi, Kertész István bodroghalászi, Csomasz Dezső móri, Szokó István sáregresi,
Csukás Endre siómarosi, Széles Sándor nagypali lelkészek,
Kis Mózes törteli, Török Lajos jászkerekegyházi helyettes, Maller J'ínos ómoraviczai, Kuliffay László budapesti
segéd-lelkészek. Összesen 18 an.

Lelkészértekezlet! témák. Gyurátz Ferencz dunántúli evang. püspök minden év elején fontos és aktuális
témákat szokott összeállítani kerülete lelkészegyesületei
számára. Az idénre a buzgó püspök a következő témákat
ajánlja megvitatásra : 1. A vallás jelentősége a történet
tanúsága szerint a nemzetek, a társadalom életében. Hatása
az emberi haladásra. 2. Az egyház. Viszonya az államhoz az ó-, közép- és az új-korban. A r. kathoüczizmus és
a protestantizmus tana az egyházról. 3- A szoczializmus.
Jelentkezése egyes korszakokban, egyes népeknél. A
keresztyén vallás viszonya a szoczializmushoz. 4. A
lelkészi nyugdíjügy. Mikép volna ez oda fejleszthető,
hogy 40 évi szolgálat után az ev. lelkész is egész
fizetésével felérő nyugdíj mellett vonulhatna nyugalomba?
Vallásos összejövetelek. A budapesti Lorántffy
Zsuzsánna-nőegyesület és Ref. Ifjúsági Egyesület f. hó
8—13-án tartották meg az év elején rendezni szokott
vallásos összejöveteleket, a ref. főgimnázium dísztermében, mindenkor este 7 órakor. Minden összejövetel
alkalmával két-két szónok fejtegette a kitűzött témákat.
Az összejöveteleket, mint máskor, úgy most is nagy érdeklődő közönség látogatta.

ben az intézvóny egész terjedelmében, hanem csak a
napilapok kivonatait használhatuk fel. Ennek következtében tévedés is csúszott be ismertetésünkbe. Azt írtuk
ugyanis, hogy a szóbeli vizsgálat tárgyai közül kimarad
a gimnáziumokon a fizika. A hivatalos lapban egész
terjedelmében közölt rendeletből most látjuk, hogy a
fizika továbbra is megmarad a szóbeli vizsgálaton. Az
akarathanul közölt téves tudósítást tehát ezennel helyreigazítjuk.
Tanítói jubileum. Wichmann Ede, a budai ág.
ev. elemi iskola tanítója, f. hó 6-án ünnepelte meg
negyedszázados jubileumát. Megjelent az ünnepélyen
Bachát Dániel püspök, Scholtz Gusztáv esperes, Sztehlo
Kornél egyházfelügyelő is. A jubileánst az egyháztanács
ülésén Scholtz Gusztáv üdvözölte s átadta neki az egyház ajándékát; egyúttal közölte vele, hogy a Zsedényiféle ösztöndíjat neki ítélték oda. Majd Bachát püspök
köszöntötte a jubiláns tanítót, a kit azután sorra üdvözöltek : Mikler királyi segédtanfelügyelő a főváros nevében, Falvay Antal igazgató a kartársak nevében, a
szülők, a tanítványok ós mások. Wichmann meghatottan
köszönte meg az ünneplést s kétszáz koronás alapítványt
tett, melynek kamatait évenkint egy szorgalmas tanuló
kapja meg.

I S K O L A .
Nyilvánossági jog. A vallás- és közoktatásügyi
miniszter a békési ref. főgimnázium 7. és 8- osztályainak
nyilvánossági, valamint érettségi vizsgálat tartási jogát
véglegesen megadta.
Czímadoinányozás. Fdbry Jánosnak, a rimaszombati egyesült prot. főgimnázium nyugalomba vonult
tanárának, a tanügy terén és a gömörmegyei múzeum
megalapítása körül szerzett érdemeiért, a király a
királyi tanácsosi czímet adományozta.
Az orsz. ref. tanáregyesület választmányi ülése
decz. 29-én folyt le Debreczenben, Dóczi Imre elnöklete
alatt. A tárgysorozat rendjén, miután a pályázat eredményre nem vezetett, a VIII. oszt. számára szóló „Magyarország történelme" cz. kézikönyv megírására Kiss Lajos
szegedi áll. főreáliskola! tanárt kérték fel; a magyar
olvasókönyvek szerkesztésével megbízott bizottság elnökévé
Gulyás Istvánt, az erdélyi kerület részéről való tagjává
pedig Fejes Áront választották meg A sárospataki főiskola meghívása folytán az egyesület idei közgyűlése
Sárospatakon fog megtartatni. A közgyűlés idejét a
választmány aug. 27—28 ra tűzte ki. Az iskolai adattár
gyűjtését tovább folytatják s ha a munkálat kész lesz,
az egyesület a saját költségén fogja kiadni. Az ifjúsági
lap kiadását a Prot. írod. Társaság nem vállalván el,
úgy határoztak, hogy ha alkalmas tanár-ember megindítana ily lapot, azt az egyesület támogatni fogja.
Foglalkoztak az érettségi vizsgálat reformjára vonatkozó
miniszteri rendeletei és sajnálatukat fejezték ki a középiskolai oktatás színvonalának a rendeletben foglalt
leszállítása felett. Miután pedig a rendelet több pontja
a törvénnyel ellentétben áll, elhatározták, hogy erre
felhívják az egyházkerületek figyelmét. Végül a főjegyző
referált a zsinat 3-dik ülésszakának a tanárokra vonatkozó határozatairól. Sajnálattal konstatálták, hogy a
zsinat ismét tovább haladt a tanárok iránti bizalmatlanságban és jogaiknak korlátozásában.
Az érettségi vizsgálat reformjához. Lapunk f.
évi 1-ső számában szóltunk a vallás- és közoktatásügyi
miniszternek az érettségi vizsgálat reformja ügyében
kibocsátott intézkedéséről. Akkor még nem volt kezünk-

A „Fónagy-féle dustless" kötelező használata. A
vallás- ós közokt. miniszter 21211/905. sz. a. „Fónagyféle dustless "-szel való pormentesítést valamennyi állami
nép- és polgári iskolában és óvodában kötelezőleg elrendelte. A középiskoláknak erre vonatkozólag külön
rendelet bocsáttatott ki. Mindkét rendelet Erdős József
és Társa czéget (Budapesten, VI. ker., Szív-utcza 43.
sz.) jelöli meg egyedüli beszerzési forrásként. Az „Utasítások "-at felszólításra nevezett czég bérmentve küldi meg.

EGYESÜLET.
Nöegylet-alakulás. Az adász-teveli ref. gyülekezetben nőegyesület alakult 154 taggal. Az egyesület, a
jótékonyság gyakorlásán kivül, ki akarja terjeszteni
gondját vallásos estélyek és felolvasások rendezésére is.
Egyesületi aranykönyv. Dr. Farkasdy Dezső
székesfehérvári ügyvéd a székesfehérvári ref. nőegyesületnél tett 200 koronás alapítványát 4 drb. 800 kor.
értékű magyar jelzálog-hitelbank-kötvénnyel 1000 koronára egészítette ki, azzal a kikötéssel, hogy az alapítvány,
az egyesület esetleges feloszlásakor a székesfehérvári
ref. egyházra szálljon.

KÜLÖNFÉLÉK.
Nagy adomány az Üdv hadseregének. Booth, az
ÍJdv hadseregének feje, a napokban százezer font sterlinget
(kétmillió négyszázezer koronát) kapott Hering György
ismert emberbaráttól, hogy szervezze vele a gyarmatosítást ós lehetővé tegye a túlságosan népes városok
egészséges lecsapolását. Booth értesítette a királyt Herring
nagylelkű adományáról és levelében azt a reménységét
fejezte ki, hogy a nehéz nemzeti probléma 'megoldásához
jelentős lépéssel juttatta közelebb Angliát Herring cselekedete. Booth a sajtó meghívott képviselői előtt kifej-

tette, hogy az alapítványt a munkanélküliek kitelepítésére és kezdő tőkével való ellátására fogja fordítani;
azt hiszi, hogy sikerül majd a vidéki lakosságot eltéríteni attól, hogy beözönöljék a városba, viszont a város
fölös népessége, ha módja lesz a földművelésre, szívesen
kimegy a vidékre ; egy szóval: egészséges agrárpolitika
alapkövévé erősödhetik Herring alapítványa, ha a kezelésével megbízott intézményt, az Üdv hadserégét az arra
hivatott összes tényezők támogatni fogják. Herring a
City-beli villamos világítási társulat elnöke, számos nagy
iparvállalat részvényese és igazgatósági tagja, de része
van a legtöbb humánus intézményben is és már számos
nagy jótékony-alapítványt tett. Mostani elhatározása
a legjobb időben támadt, mikor a munkátalanság kérdése kezd nagyon is égetővé válni és az állam tehetetlensége a társadalmat kötelezi hathatós cselekvésre.
A sötétség lovagjai. A jezsuiták osztrák-magyar provincziájának 1906. évre szóló névtára most hagyta el a sajtót. Az osztrák-magyar provincziában, Forstner Antal provincziális alatt, 25 házban összesen 360 áldozópap működik.
A társaság összes tagjainak száma pedig e provincziában
733. Az egész világon összesen 15,514 tagja van a társaságnak. Ebből 7183 áldozópap, a skolasztikusok száma pedig
4406. A mult évben az összes tagok száma 15,404 volt,
tehát 110-zel kevesebb, mint most, A provincziák száma
25. Az osztrák-magyar provinczia 25 házából Magyarországra — beleértve Horvátországot és Boszniát is —
kilencz ház esik, melyekben összesen 105 áldozó pap
működik. A házak székhelyei: Budapest, Kalocsa, Pozsony,
Nagyszombat, Szatmár, Kapornok, Zágráb, Serajevo,
Trivnik. Legnagyobb közöttük a kalocsai, a hol a társaság internátust és gimnáziumot tart fenn, és a pozsonyi,
a hol a társaság skolasztikus tagjai neveltetnek.
— E statisztikai kimutatáshoz csak azt a kérdést fűzzük, hogy mi jogon élnek a jezsuiták Magyarországon
S tartanak fenn rendházakat s iskolákat, holott a rend
királyi rendelettel ki van tiltva az országból?

szen megakadályozni, vagy legalább körülhatárolni. Ezen
gyógymód a vérgyógyítás (Hemopatia.) Ezen gyógymód
által a test új és vegyileg tiszta, egészséges vért kap,
a vérkeringés rendbe jön, mi által az összes szervek
táplálkozása javul, ezzel pedig a szervek ellenálló képessége emelkedik. Valóban kiválók ezen gyógymód
eredményei köszvény, görvélykór, aszthma, idült gyomorés bélbajokban, szív-, ideg- és vérbántalmaknál. Két év
óta több farkas-(Lupus-)bajnál oly feltűnő gyökeres
eredményeket ért el, hogy ezen kezelés farkasbetegeknél
sokkal szebbnek és jobbnak bizonyult, mint a nagyra
becsült és jónak bizonyult „Finsen"-féle kezelés. A vérgyógyítás megalapítója és egyedüli képviselője dr. Kovács J. fővárosi orvos, kinek V., Váczi-körút 18. szám
alatt van ezen czélnak szolgáló rendelő intézete.

Szerkesztői üzenetek.
Neutrius. A beküldött czikket nem adhatom közre. Bár
úgy lehet, a mint a levél mondja, mégsem kívánok a választásba
beleavatkozni. Az is igaz, hogy a nagy gyülekezetekben tiszta
lehetetlenség a meghívást ellenző egyharmad rész kimutatása; de
ez már a törvény tökéletlensége, a melyen a zsinat alkalmával
kellett volna segíteni. Magát azt, hogy a pártoskodás és korteskedés meggátlása végett egy egyén meghívását ajánlják, talán
épen olyanét, a ki eddig nem volt előtérben : visszaélésnek nem
tartom. Legyen azonban nyugodt Neutrius, nem lesz ott a meghívásból semmi.
V. Gy. Kolozsvár. A szép verset köszönöm. Mihelyt Tárcza
rovatom megüresedik, azonnal közlöm.
M. E. Eperjes. Megkaptam. Mihelyt lehet, közlöm. Az új
évben is kérem szíves támogatásodat.

PÁLYÁZATOK.
P á l y á z a t .

Tejgazdaság. Minden gazdálkodó arra a tapasztalatra jutott, hogy télen az istállóetetés következtében,
a tehenek tejelő-képessége és a tej minősége csökken.
Ennek következtében nem mulaszthatjuk el a gazdálkodó urak figyelmét felhívni a több mint 50 év óta
sikerrel alkalmazott Kwizda-féle korneuburgi marha-tápporra, melynek előállítója Kwizda Ferenez János cs. és
kir. oszrák-magyar és román királyi udvari szállító állatgyógyászati preparátumok számára, Korneuburgban, Bécs
mellett. Ezen készítmény állandó adagolása, mint póttakarmány, a teheneknél nemcsak a tej minőségét feljavítja, de a tejelő-képességet is fokozza.

Az orvosi tudomány támogatására leginkább őszszel szorulnak azon szerencsétlen betegek, kik a tavasz
és a nyár folyamán a különböző gyógyhelyeken hiába
kerestek javulást súlyos bajuk ellen. Annál kétségbeejtőbb helyzetük, mert a természet épen őszkor kérlelhetetlenül pusztítja a beteg szervezetet. A most uralkodó
gyógyirányok képtelenek a természet ezen pusztító hatását ellensúlyozni vagy körülhatárolni. Alapelveik hibásak
és ezek alapján szorgalmazott eredményeik meddők.
Üdvös kivételt képez egy új és eredeti gyógyirány, mely
nemcsak a szervezet ellenálló képességét növeli, de
képes a kóros folyamatok rohamos fejlődését vagy egé-

Az alsóbaranya-bácsi ref. egyházmegyébe kebelezett, halálozás folytán megüresedett újszivaczi németnyelvű ref. egyház lelkészi hivatalára pályázat nyittatik.
Az egyház I-ső osztályú.
Az állás 1906-ik év május első napján elfoglalandó.
Kérvények Szabó Péter espereshez, Piros (posta
helyben), 1906-ik év febr. 15-ig küldendők.
Kunszentmiklós, 1906. január 5.
Baksay Sándor,
püspök.

Pályázat férfikarra,
A debreczeni ev. ref. főiskola, Kövesdi János kegyes
alapító végrendelete értelmében, ebben az évben férfinégyes karra írott eredeti gyászénekre hirdet pályázatot,
a következő feltételek mellett:
1. Agyászének szövege az ev. ref. egyház tanainak
megfelelő, inkább vigasztaló s olyan tartalmú legyen,
hogy azt a főiskolai énekkar úgy az alapítók emlékünnepélyén, mint más gyászünnepélyeken, temetéseken
is előadhassa.
2. A pályamű, vezérkönyv alakban, férfinégyesre
irandó, egy eredeti példányban és két másolatban
adandó be. A szólamok külön kiírása szükségtelen.
Legyen dallamos, átkomponált (esetleg versszakos, de

ekkor két versszaknál többet nem használhat, előadása
legalább három perczig tartson) szabályos összhangzatú ;
nagyon nehéz ne legyen. Tenornál á-n felül, basszusnál
f-nél alább ne terjedjen. Magán énekrészek kerülendők. i
3. A pályamű idegen kézzel írva, a szerző nevét Y?
rejtő jeligés levéllel ellátva, 1906 június első napjáig i
alulírott lakására (Debreezen. Szentanna u. 29 sz.) •A.
Y
küldendő ; a jeligés levélben a szerző lakása és állása ?
jelzendő ; a jelige a pályaműre is ráírandó.
^
4. A szerzőnek v pályamiibiróság csak egy tagjával J
megismertetése is a pályázók közül való kizárást vonja
£
maga után.
5. A pályadijat csak abszolút becsű műnek adjuk ki.
6. A díjazott mű minden tekintetben a főiskola
tulajdona marad
7. A pályadíj: 1.-nek 150 kor., 2.-nak 100 kor., 3.-nak A
50 korona, mely összegeket a főiskolai pénztár fogja a
jutalmazottaknak elküldeni.
Utánnyomást nem díjazunk.
?
Debreezen, 1906 január 2.
£
Mácsai Sándor

^ ^ -«><><<••#
?

Szájpadlásnélküli

•

Felelős s z e r k e s z t ő : H a m a r

István.

2 f o r i n t t ó l darabja.

i
A
Fölöslegessé teszik az ínylemez használatát, a szájból kivenni nem kell és nem is lehet; a gyökerek
eltávolítása fölösleges, rögtön használható úgy az
evésre, mint a beszélésre.

?
f

Természetes

Salvator

vasmentes

sohasem kap, eltörhetetlen.

15 évi jótállás; vidékiek 2 4 óra 9
alatt kielégíttetnek.
Számos kitüntetés és elismerőlevél a legmagasabb
körökből.
Egyedüli specziálista a szájpadlásnélküli műfogak
és fogsorok készítésében.

B A R N A J.
fogműterme

l Budapest, Kerepesi-út 26. szám.

£ithion-forrás

kitűnő hatásó
Ttse-, hólyag-, rheuma-,
fs k ö s z v é n y bán t a l m a k n á l , v i z e l e t ! n e h é z s é g e k n é l , e z u k o r b e t e g s é g e k n é l , a l é g z ő - és e m é s z t é s i s z e r v e k h u r u t a i n á l .
Salvator-forrát
igazgatósága
Eperjest*

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerir.

HIRDETÉSEK.
rí

= = Szagot vagy ízt = =

!

NYÍLTTÉRI
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müfogak

í

a főiskolai énekkar vezető-tanára.

i

flWII

böl mindenki
k é r j e n mutatványszámot 5árospatakről.

tfLUllJ
REF. ZENEKÖZLÖH9

A R A N Y ,
ezüst ékszerek é s agyházi szereklegolcsóbban
kaphatók :
14 kar. arany gyürük
14 „
„ női m e l l t ü k .
14 „
„
nyakkendőtök
14 „
karkötők
B
ezüst czigaretta szelenczék
ezüst botok
amerikai system Roskopfórák

i f j . HEUFFEL

LAJOSNÁL

csak IV., EGYETEM-UTCZA 7/a.
Á r j e g y z é k e t kivánatra ingyen ós bórmentve küldök.

A

l e g j o b b

kályhákat és ^ ^ kandallókat
szállít

H E / I M H .
H n d a p e s t ,

c s á s z á r i é s Jadrályi
u.dT7-arl s z á l l í t ó

T h o n e t - u c l v o r ,

Különlegességek; templomok, családi házak, iskolák, irodák stb, részére. Több
mint 100,000 van belőle használatban
Valódi

csak ezzel
a védőjegy g y e i .

MEIDINGER-QFEN
^ H .

H E I M ^

Prospektusok éa költségvetések Ingyen és bérmentve.
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban.
Budapesten Thonet»udvarban.

M á r i a V a l é r i a U t o u a lO.

Országh Sándor
o r g o n a - és
harmoniumgyáros
cs. és kir. udvari szállító
R.-Palota

(Budapest

Alapit tátott

mellett^

1801-ben.

A z 1 8 8 5 . évi k i á l l í t á s o n « N a g y d i s z o k l e \ é l » é s
« F e r e n c z - J ó z s e f l o v a g r e n d d e l » , az 1 9 0 4 . évi v e s z prémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azonkívül s z á m t a l a n k i t ü n t e t é s é s e l i s m e r é s .
Készít kellemes é s t ö m ö r hangú, legjobb é s legújabb r e n d s z e r ű o r g o n á k a t . E l v á l l a l j a v í t á s o k a t
é s átalakításokat. Kisebb orgonák készletben vann a k . Szolid m u n k a é s j u t á n y o s á r a k . Á z o r g o n á k
j ó s á g á t m i s e m b i z o n y í t j a inkább, m i n t a z , h o g y
a g y á r alapítása ó t a 4 0 0 - n á l t ö b b új o r g o n a lett
megrendelve é s készítve.

Árjegyzék

és részletes
díjmentesen

tervezet
küldetik.

kivánatra

Párisi világkiállítás: Grand-Prix. 1900.

üwizda Ferenez János
es. és kir. osztrák-magyar, kir. román és bolgár
berezegi udvari szállító,
kerületi gyógyszerész Korneuburgban, Bécs mellett.

KWIZM-féle RESTITÜTIONSFLÜID

Jóhangú iskola-hegedűt
a m. kir. zeneakadémia
szállítójánál

Reményi Mihálynál
3 frt 50 kr.-tól feljebb
minden áron legjobban lehet
beszerezni.
B u d a p e s t , Király-u. 44/P.

cs. és kir. szab.
mosóvíz,
lovak
részére.

Mesterhegedíík, fuvolák, klarinettek, szárnykiirtök, citerák, cimbalmok 5 évi jótállással. Q u i n t t i s z t a „ B u r m e s t e p " h u r o k . Finom franc/,ia vonók és tokok.
Javítások művészies kivitele.

1 üveg ára 2 korona 80 fillér.
Negyven év óta az udvari istállókban, a katonaság és magánosok nagyobb istállóiban használatban van nagyobb munkánál
elő- és utóerősítőül, inak merevségénél stb. -Azidomításnál kiváló
munkára képesíti a lovakat.

Hasvgfokozó g e r e n d a !
mely által bármely hegedű vagy gordonka
sokkal jobb, erősebb és kellemesebb
hangot kap.

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
Világhírű harmoniumok.

Kwizda

Fluidja

Kígyó védjegy (Turista-fluid).
Régi jóhírű aromatikus szer
(bedörzsölésre) az emberi test
izmainak erősítésére és edzésére. Eredményesen használva
turisták, kerékpárosok s lovaglók
által nagyobb tárák utáni erősítésre és erőgyűjtésre.
Ára 7i palaezk 2 K — fill.
„ Va
„ 1 „ 20 „

Grammophon
beszélő-gépek
dús választékban legolcsóbb
árakon.
Grammoplionról külön árjegyzék kérendő.

K é p e s árjegyaiík i»g.yen é s
bérmentve.
Főraktár Magyarország részére :

T ö r ö k J ó z s e f gyógyszerésznél.
Bpest. Király-utcza 12 és Andrássyút 26. szám-

l a y y a r tanszerkészítti-intézet.

Fel dm aun Gyula,

H a r m ó n i u m o k a t
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA
Budapest, VIII., József-körút 15.
Árjegyzék ingyen és I Tanerőknek külön
bérmentve.
|
százalékengedmény
Részletfizetés engedélyezve.

B u d a p e s t . VI.,F e l s ő - e r d ő s o r S.
Magyarország első és legnagyobb tanszergyára, mely
kizárólag tanszerek előállításával foglalkozik.
Külön osztályok fizikai, khémiai, természetrajzi, geometriai,
szabadkézrajzi és minden egyéb tanszerek előállítására.
Vetítőkészülékek. A modern rajztanítás taneszközei. Az eredeti és engedélyezett saját szerkesztésű fizikai alapfölszerelés kizárólag itt rendelhető meg. Óvakodjunk utánzatoktól.
Az egyes osztályok kiváló szaktanárok vezetése alatt állanak. Miniszterileg engedélyezett tanszerek. Miniszterileg
ajánlott beszerzési forrás.

Orgonaépítési

Ezen czégtáblán ismerhetők fel azon üzletek, a melyekben
egyedül árusíttatnak
eredeti SINGEK varrógépek.

A mi gépeink nem
szorulnak ajánlásra.
Csak arra kériink
ügyelni, hogy kellő
helyen vásároljon.

Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16.
Budapest: VII., Kerepesi-ut 32.
IV., Muzeum-körut 27.
,,
V I I , Király utcza 52.
VI., Teréz-körut 21.
,,
II., Fő-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi-u. 14.

műintézet.

M i e g e r Ottó
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

Budapest, VII., Garay-utcza 48.
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Ferenez József-rend lovagja.
A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvezőfizetésiföltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
esőrend szerű (pneumatikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 30 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontosság'
gal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt árban elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kívánatra díjmentesen.

HOKNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIK. WYASI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.

PROTESTÁNS
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP

Hirdetési díjak :
Két hasábos egész oldal . . . .
Fél oldal
Negyed oldal
Nyolczad oldal

Laptulajdonos, kiadó és feleló's szerkesztő :
40
20
10
5

kor.
kor.
kor,
kor.

H A M A R

M e g j e l e n i k m i n d e n vasárnap.

ISTVÁN.

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a h o v á a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendök.

Előfizetési ára :
Egész évre: 18 kor., félévrö: ÍJ.korona,
negyedévre : 4 kor. 50 fillér.

TARTALOM. V e z é r c z i k k : A külföldön levő magyar ref. gyülekezetek gondozása. Hamar István. — A horvát-szlavon-dalmátországi új felekezeti törvény. — I s k o l a ü g y : Az érettségi vizsgálat új szabályzatához. — T á r c z a : A vallás működése
a társadalom evolucziójában. — K ö n y v i s m e r t e t é s : Jézus szenvedése. Garzó Gyula. — M i s s z i ó ü g y : Magyar beimisszió. B. Pap István. — Irodalom. — E g y h á z . — Iskola. — E g y e s ü l e t . — Gyászrovat. — K ü l ö n f é l é k . —
Hirdetések.

A külföldön levő m a g y a r ref. gyülekezetek
gondozása.
Mióta gróf Degenfeld József tiszántúli főgondnok, mint' az egyetemes konvent kiküldötte, megalakította az észak-amerikai Egyesült-Államokban
a magyar ref. egyházmegyét, azóta nagy felelősséggel járó ügyet vett magára hazai ref. egyházunk, s azóta olyan újabb részletei is kezdenek
kibontakozni a külföldön levő magyar ref. gyülekezetek egyházi gondozásának, a melyek szükségessé teszik, hogy ezt az ügyet jói meghányjukvessiik, mind az egyházi sajtóban, mind az ügy
intézésére hivatott hivatalos fórumokon.
Tudjuk, hogy az amerikai magyar református
egyházmegyét az egyetemes konvent a dunamelléki egyházkerülethez csatolta s ennek elnökségét
hatalmazta fel az ügyek intézésével. Alig egy jó
év múlva azonban, a mint ez a dunamelléki egyházkerület tavalyi őszi rendes közgyűlése jegyzőkönyvének 9-dik pontja alatt olvasható, Baksay
Sándor püspök, bizonyára a Darányi Ignácz főgondnokkal való előzetes megállapodás alapján, azt a
nézetét fejezte ki, hogy bármilyen megtisztelő is
a kerületre nézve az amerikai magyar ref. egyházmegye gondozására vonatkozó konventi felhatalmazás, „mindamellett is, mivel az látszik természetesnek, hogy valamint egyéb külállamokba,
úgy Amerikába kivándorolt s ideiglenesen megtelepült hitsorsosaink gondozása is, mint egyetemes
egyházunk érdekében álló ügy, az egyházegyetem
legfőbb közege által közvetlenül intéztessék, javasoljuk, hogy a konvent útján kéressék fel a zsinat

egy, a jelzett értelemben teendő rendelkezésre".
E javaslatra nézve, az említett jegyzőkönyv 10-dik
pontja alatt a közgyűlés következő határozatát
olvashatjuk: „A püspöki jelentésből meggyőződvén
a közgyűlés arról, hogy úgy az amerikai, mint
általában külföldi, Szent István koronáján kívül
eső országokban fekvő magyar reform, egyházak
mindegyre több és egyöntetűbb gondozást igényelnek, s e gondozás sikere csak úgy remélhető, ha
az egy egyetemes hatóság intézkedési körébe lesz
utalva, — felkéretik a konvent útján a zsinat,
hogy a külföldi magyar^ ref. egyházak ügyének
egységes gondozását törvényhozási úton a konvent
hatáskörébe helyezze".
A kerület határozatának megfelelőleg a konvent az ügyet a zsinat elé terjesztette; addig is
azonban, míg az intézkednék, az amerikai magyar
ref. egyházmegye gondozását a konventi elnökségre bízta.
Baksay Sándor püspök indítványából s a
dunamelléki kerületnek arra vonatkozó határozatából két fontos mozzanat domborodik ki. Az
egyik az, hogy az amerikai magyar ref. egyházmegye kellő gondozása csak a legfőbb, egyetemes
kormányzó hatóság: a konvent által végezhető
sikeresen. A másik pedig az, hogy az egyetemes
gondozás körébe nemcsak az amerikai magyar
ref. egyházak vonandók be, hanem „általában a
külföldi, Szent István koronáján kívül eső országokban fekvő magyar ref. egyházak" is.
Baksay Sándor és a dunamelléki egyházkerület véleményét helyesnek ítéljük, mert a külföldi magyar ref. gyülekezetek gondozása valóban

ELSŐ MAGYAR TEJGAZDASAGI GEP- ES ESZKÖZGYAR
FUCHS és SCHLICHTER, Budapest, VI., Jász-utcza 7.
U 7 i eríí
TpÍQ7íÍUPtlíP7PlÍ
*
" tejgazuasagi
sozI»»jtftsra,
szállít
I OJO£.U»Gl[\G£Gil hnronrlű7úQDlf
UGI0ÜU0t.GOul\ 'mindennemű
gépeket
és Teavajat, túró l
eszközöket-t< j^zallít-ashoz, vaj- és sajtgyártáshoz stb.

BfiT Ár jegyzék és költség-vetés ing-yen és bérmentve.

határtalan
mennyiségűt: 11 veszünk át.

„egyetemes egyházunk érdekében álló ügy". Ezt
egyöntetűen, kellő sikerrel csakugyan csak az
egyetemes konvent intézheti.
A mikor azonban ezt elismerjük, ezzel még
a nagy kérdést távolról sem oldottuk meg. Csak
egy elvet állítottunk fel; de hátra van annak
gyakorlati keresztülvitele. S úgy látjuk az eddigi
tapasztalatokból, a melyeket az amerikai magyar
ref. egyházak ügyeinek megoldani próbálása körében szereztünk, hogy a keresztülvitel sokkal nehezebb, bonyolultabb, mint az elv felállítása.
Első sorban is azzal kell tisztába jönnünk,
hogy mely külföldi egyházak azok, a melyeket
az egyetemes gondozás körébe be akarunk vonni?
A második az, hogy a konvent hatáskörében hogyan,
milyen formában, minő szervezetben, s ki, vagy
kik által akarjuk a gondozást gyakorlatilag végeztetni ?
Az első dologgal tisztába kell jönnünk azért,
mivel ma már nemcsak az északamerikai Egyesült-Államokban, de más országokban is vannak
s idővel, a folytonos kivándorlás következtében,
még inkább lehetnek gondozást kivánó magyar
ref. gyülekezetek, illetve református magyarok.
Vannak ilyenek a szomszédságban Romániában,
Ausztria fővárosában: Bécsben, a megszállott tartományokban : Boszniában és Herczegovinában; a
tengeren túl Észak-Amerikában: Kanadában s a
délamerikai államokban is. A Horvát-Szlavon- és
Dalmátországokban élő magyar ref. gyülekezeteket
és egyéneket nem számítom ide, mivel ezek egyházi közigazgatás és gondozás tekintetében a hazai
egyházba vannak szervezetileg beolvasztva.
Ha azonban csak az előbb említetteket akarjuk
is az egyetemes gondozás körébe bevonni, igen
nagy feladat előtt állunk, a melynek helyes megoldása nagy bölcseséget, körültekintést és nagy
szellemi éri anyagi áldozatot követel.
Nem tekinthetem feladatomnak, hogy egy
czikk keretében, a melynek tulajdonképen csak
az a czélja, hogy a kérdés nagy fontosságára és
nehézségeire a figyelmet felhívja, a megoldás programmját adjam. De mint nehézségekre s nagy
körültekintést igénylő mozzanatokra már is reá
mutathatok, hogy: a romániai missziónak a gondozás körébe bevonásánál számba kell venni az
erdélyi reform, egyházkerületnek eddig gyakorolt
jogait; a boszniai és herczegovinai magyar reformátusok gondozásánál azt a viszonyt, a melyben
e tartományok egyfelől a török birodalommal,
másfelől az osztrák-magyar monarchiával állanak;
a tengerentúli egyházak és egyének gondozásánál
pedig azokat a kapcsolatokat, a melyek ezek és
az ottani protestáns egyházak között létrejöttek.
Mindegyiknél pedig azt, hogy az illető országok
kormányai mennyiben és milyen formában engedik

meg, hogy egy külföldi, bár anyaegyház, a területükön élő magyar reformátusokat s egyházakat
gondozása alá vehesse ?
Nemcsak igen fontos, de az egyházi és az
állami politika szempontjából rendkívül kényes
mozzanatok ezek, a melyek, ha kellőleg mérlegeljük őket, nagyon sok ágúnak és nehezen megoldhatónak mutatják fel az ügyet. Nagy óvatosságra s valósággal diplomácziai ügyességre van
tehát itt szükség; mert íme, előttünk áll már a
példája az amerikai magyar egyházmegye megalakításában annak, hogy a hirtelen s elsietett
megoldani akarás milyen bonyodalmakra adhat
okot, s hogy ha jól meg nem fontoljuk elejétvégét a dolognak, a rendezés és az egységesítés
helyett meghasonlást és felfordulást okozunk.
Meg kell továbbá fontolnunk, hogy milyen
természetű és milyen szervezetbe foglalt legyen a
gondozás alá veendő külföldi magyar ref. egyházaknak, egyházmegyéknek a hazai anyaegyházhoz
való viszonya? Ebben a tekintetben semmiesetre
sem lehet irányadó az, a mit eddig az amerikai
egyházmegye és a dunamelléki ref. egyházkerület
között láttunk. Az amerikai egyházmegye a dunamelléki kerület egyik egyházmegyéje lett volna.
Nem tudunk azonban, nemcsak arról nem, hogy
ez az egyházmegye képviselve lett volna a kerületi közgyűlésen, de még arról sem, hogy — bár e
kerület elnöksége hirdetett az amerikai egyházmegye lelkészi állásaira pályázatot s vállalt garancziát a lelkészi fizetések és a kiutazási költségek,
továbbá az épített vagy a régebbi fentartó egyházaktól átváltott templomok, papi lakások stb.
költségei tekintetében — az amerikai egyházmegye
csak egy esperesi jelentésben is beszámolt volna
ügyeiről. Legkevésbbé tudunk pedig arról, hogy
ebben az egyházmegyében a magyarországi ref.
egyház törvényei érvényesiiltek-e a szervezetben
és a közigazgatásban ? Szóval az amerikai magyar
ref. egyházmegyének a dunamelléki kerülethez s
általa az egyetemes magyar ref. egyházhoz való
viszonya eddigelé olyan bizonytalan, olyan levegőben lógó volt, hogy a viszonynak ezt a formáját sem nála, sem a többi, esetleg gondozás
alá veendő külföldi magyar ref. egyházaknál fenn
nem tarthatjuk, hanem annak helyébe megfelelő,
vszerves összefüggést kell állítanunk.
A mindezekről való helyes gondoskodás is
azonban még csak egyik része a dolognak. Papiroson ki lehet dolgozni a legszebben, a leghelyesebben mindent; de azutáu következik a keresztülvitel, szellemi és anyagi erőkkel.
Kire, vagy kikre bízzuk a szellemi keresztülvitelt? Nézetem szerint nem volna helyes azt
csak a konvent elnökségére bízni. Egyfelől több
szem többet lát; másfelől pedig lehetetlen is volna,

hogy egy ily nagy ügyet a konventnek különben
is agyonterhelt egyházi elnöke intézzen. Leghelyesebb volna azt egy bizottság kezébe adni, a mely,
mint a külföldi egyházak missziói bizottságai is,
vezetnék a gondozás szellemi s készítenék elő
annak anyagi ügyeit. Hogy e bizottság tagjai
csupán a konvent tagjai közül választatnának-e,
vagy mások közül is? — már részletkérdés. A
lényeges ebben csak az, hogy az a bizottság a
konvent nevében járjon el; annak tenne jelentést
s attól kapná a direktívákat.
De miként vihetjük keresztül a gondozást
anyagi tekintetben? Talán ezzel értünk el a kérdés legfontosabb részéhez. Az amerikai magyar
ref. egyházmegye eddigi anyagi gondozásának az
ügyét nem kivánom bolygatni.- Megelégszem annak
tudásával, hogy az sem a dunamelléki kerületre,
sem az egyetemes egyházra terhet nem rótt. De
azt már joggal kérdezhetem s kérdezheti más is,
hogy egyetemes egyházunk biztosítva van-e a felől,
hogy a mikor a nemcsak az északamerikai Egyesült-Államokban, hanem általában a külföldön levő
magyar reformátusok és egyházak gondját felvenni készül: nem vállal-e ezzel magára olyan
anyagi kötelezettséget, a melynek valamikor nem
levén képes megfelelni, kénytelen romba dőlni
hagyni mindent, a mit épített? Itt kénytelenek
vagyunk garancziát kérni mindazoktól, a kik az
amerikai egyházmegyét megalkották és a gondozás keretébe a többi külföldi államokban levő
ref. híveket vagy egyházakat is be akarják vonni.
Kénytelenek vagyunk ezt kérni, mert tudvalevőleg
a magunk itthoni szükségleteire sincs kellő anyagi
erőnk s épen e miatt legsürgősebben megoldandó"
ügyeink is csak papiroson vannak előkészítve.
Távol van tőlem, hogy e fejtegetésekkel talán
azt czéloznám, hogy a külföldön levő magyar
reformátusok és egyházak hazai egyetemes gondozása kérdése vétessék le a napirendről. Távol
van, mert szent feladatnak és kötelességnek tekintem azt, hogy egy anyaegyház kiterjessze gondját
még messze idegenbe szakadt gyermekeire is.
Csak azt akartam, hogy a kérdés nagy nehézségeire eleve felhívjam mindazok figyelmét, a kik
annak elintézésére hivatvák; nehogy hirtelen, nem
kellő megfontolás nélkül menjen bele egyetemes
egyházunk egy olyan dologba, a melynek vége
csak a kellő szellemi és anyagi erők meglétele
mellett látható. Ezek nélkül az egész csak sötétbe
ugrás volna, a mitől pedig Isten őrizzen meg
bennünket!
Hamar István.

A horvát-szlavon-dalmátországi új
felekezetközi törvény.
A mult év utolsó negyedében megtörtént az
a rég óta várt örvendetes esemény, hogy a horvát
kormány a haladott kornak megfelelő és a vallási
türelem és viszonosság elvein felépült törvény által
szabályozta a felekezetközi viszonyokat. Alább lehetőleg hü fordításban közlöm a törvényt; előbb
azonban nem lesz érdektelen, ha annak előzményeiről, megszavaztatásáról s a nyomában támadt
felekezeti izgatásról egyetmást elmondok.
A törvényjavaslat indokolása okosan fejtegeti, hogy mily égető szükség volt e törvényre.
Ha áttekintjük mindazokat az idevágó törvényeket, rendeleteket, pátenseket, az 1790/1791. évi
XXVI. t.-czikk 15. §-tól a mai napig, a melyek
eddig a felekezetközi viszonyokat szabályozták,
látni fogjuk, hogy azok nemcsak ellentmondtak
egymásnak, hanem oly inhumanusak is voltak,
hogy azok jogalapját maga az élet döntötte le.
Az utóbbi deczenniumokban maga a gyakorlati
élet fejlesztette ki a vallás szabad gyakorlatát,
1873. október 21-diki törvényben az izraeliták
egyenjogúsítását, 1887. május 14-én a görög nemegyesültek egyházi ügyeinek rendezését s végre
a két protestáns felekezet külső jogi viszonyainak
az 1898. év május 7-iki törvénnyel való szabályozását. Miután azonban mindezen újabb törvények sem foglalták magukban mindazt, a mi a
felekezetközi viszonyok teljes rendezésére nézve
szükséges volt, — elodázhatatlan kötelessége lett
a kormánynak, hogy a hitfelekezeti viszonyokra
nézve törvényjavaslatot nyújtson be.
Midőn a referens e törvényjavaslatot a ház
asztalára letette, így végezte beszédét: „E törvényjavaslat egy hitfelekezet jogait s vallási meggyőződését sem sérti, sőt védi; ajánlj a az elfogadásra".
A javaslatot nagy többséggel s helyesléssel
el is fogadta az országgyűlés, s úgy látszott, hogy
egész békésen fog az királyi szankczió alá kerülni.
De nem úgy történt.
A római katholikus klérus, mely a hosszú
évszázadokon át egyedüli úr volt Horvát-Szlavonországban, s a mely meg tudta akadályozni^ hogy
a magyar protestánsok jogait, szabadságát biztosító békekötések és országos törvények hatálya
Horvát-Szlavonországokra is kiterjesztessék, s a
mely már az eddigi toleránsabb törvények és rendelkezések által is ősi privilégiumait látta veszélyeztetve, most sem tudott a törvényjavaslat elfogadásába belenyugodni.
Alig hogy felhangzott a törvényjavaslat elfogadtatása miatt a himnusz, kiadta a klérus a
jelszót, hogy meg kell akadályozni, hogy a javas-

latból törvény legyen. Aláírásokat kell g y ű j t e n i a
hívektől, minél többet, s a felségtől ez alapon kérni
a s z a n k c z i ó m e g t a g a d á s á t . S c s a k u g y a n a sok ünnep
alatt itt volt az alkalom. Hirdették a szószékről
a plebánusok, hogy az egyedül üdvözítő hitet
veszedelem fenyegeti. V é d j é k hát m e g azt aláírásaikkal, vagy mind a gyehennára j u t n a k .
E sötét a k n a m u n k á v a l szemben tisztelet a
horvát intelligencziának, a mely több rendbeli
proklamáczióban napnál világosabban kimutatta,
hogy mily alaptalan mindaz, a mit a törvényjavaslat ellenségei beszélnek. A proklamácziók m i n d .
ezzel v é g z ő d n e k : N e h i g y j e t e k az ámítóknak,
legyenek azok b á r k i k is, mert a törvényjavaslat
nern sérti egyik vallás j o g a i t s e m ; csak a z o k n a k
adott jogot, a kik azt eddig nem élvezték; ez
pedig a való igazság, hogy egy és u g y a n a z o n
haza gyermekei a kötelességekben s a j o g o k b a n
egyformán részesüljenek.
Az elfogadott törvényjavaslat ellen való klerikális agitáczió még mindig t a r t ; de eredményre
nem fog vezetni. 0 felsége, a király, a ki mindenesetre m e g a d t a előzetes beleegyezését a javaslat
benyújtásához, nem f o g j a attól szentesítését megtagadni.
A törvényjavaslatot, a mely sok régi sérelmet
van hivatva orvosolni, a következő fordításban
közlöm:
Törvényjavaslat a hitfelekezetközi viszonyokról.
I.

4. §.
Valamely egyház vagy hitközség terhei czéljára
azon egyének, kik azon egyházhoz nem tartoznak, csak
annyiban tartoznak segéllyel járulni, a mennyiben ez a
kötelezettség patronátusi kötelezettség, egyéb reális teher,
vagy magánjogi alapon nyugszik, végre ha e teher
telekkönyvileg biztosítva van.
5. §.
Az egyházak vagy hitközségek pótadói, illetékei,
járulékai és díjai, a mennyiben egyházaik hivatalnokai
számára, törvényen vagy szokáson, vagy elismert statutomon, vagy felsőbb hatóság általi jóváhagyáson alapulnak, politikai végrehajtás útján szedetnek be, a fennálló
rendszabályok szerint.
Úgyszintén segédkezni fognak a politikai hatóságok a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek illetékes felsőbb hatóságaiknak, a lelkészek, hivatalnokok vagy szolgák iránt kiadott ama végzéseik
végrehajtásánál, a melyekkel ezek hivataluktól, jogaiktól,
vagy fizetésüktől, vagy pedig az egyházi vagyon kezelésétől megfosztatnak, elbocsáttatnak, vagy hivatalba
helyeztetnek, vagy pénzbirságoltatnak, a mennyiben e
végzések végrehajtása a fennálló polgári törvényekkel és
a horvát - szlavonországi egyházi rendeletekkel megegyeznek.
6. §.
Oly községekben vagy városokban, a hol a községi vagyonból istentiszteleti czélokra segély szokott
adatni, ilynemű segélyben egyenlő arányban részesítendők mindazon hitfelekezetek, a melyek ezen város vagy
község kebelébe tartoznak.

A hitfelekezetekről.

1. §•
Miuden törvényesen elismert egyház vagy hitközség
vallását nyilvánosan vallhatja, gyakorolhatja.
2. §.

Ünnep- és normanapokon, legyen az akármely törvényesen elismert egyház- vagy hitközség ünnepe, nem
szabad senkinek azon hely közvetlen közelében, a hol
az istentisztelet tartatik, oly munkát végeznie, mellyel
az istentisztelet megháboríttatnék s meggátoltatnék.
Ez áll azon utczákra vagy helyekre nézve is, a
melyeken az ünnepélyes menet áthalad, a míg ott át
nem haladott.
3. §.
Egyházak vagy hitközségek nem tilthatják meg,
hogy egy más hitfelekezethez tartozó egyén temetőjükben illő helyen s illő módon el ne temettessék:
a) ha már a temetőben a más hitfelekezetű egyénnek családi sírboltja van ;
b) ha a község területén, hol a más hitfelekezetű
egyén elhalálozott, vagy a hol a holttest találtatott, azon
egyháznak vagy hitfelekezetnek, melyhez a boldogult
tartozott, temetője nincsen.

7. §•
Egyik egyház vagy hitközség elöljáróinak, hivatalnokainak vagy segédeinek tilos egy más egyház vagy
hitfelekezet tagjaival szemben istentiszteleti vagy hivatalos funkcziót végezni, avagy lelkipásztorkodást teljesíteni; csakis kivételes esetekben, hogyha arra a felhatalmazott egyéntől különösen felhivatnak, vagy ha
nekik ilyen hivataloskodás különös felhívás nélkül is
meg van engedve azon másik egyház vagy hitfelekezet
intézkedése által.
Az ezen rendelkezés ellenére végzett funkcziók
érvénytelenek, s a megsértett hivatalnok, egyház vagy
felekezet kérelmére a világi hatóság köteles kellő segélyt
nyújtani.
8. §.
Nősülésnél a különböző hitfelekezethez tartozó
egyének elhatározásukat kinyilváníthatják úgy a vőlegény,
mint a menyasszony lelkésze előtt.
Ily házasságoknál a kihirdetésnek úgy a vőlegény,
mint a menyasszony egyházában meg kell történnie.
9. §.
Az illetékes lelkészek, ha az ily egybekelések a
házassági törvényen alapuló akadályokba nem ütköznek,

kötelesek a kihirdetést elvégezni, a mint arra felkérettek és a szükséges igazolványok nekik előterjesztettek,
és kötelesek a kihirdetésről a saját hitfelekezetű házasuló félnek a hivatalos bizonyítványt kiadni.
10. §.
Ha valamelyik fél lelkésze a szóban levő vegyesházasság kihirdetését nem akarná végezni, avagy ha
attól a naptól számítva, a melyen erre felhivatott, 14 napi
határidőn belül nem kezdené meg a kihirdetést, ezen
esetben, ha mind a két házasulófél egy s ugyanazon
községben lakik, elegendő a kihirdetés az egyik fél
lelkésze részéről is, két tanúnak azon bizonyítványa
mellett, hogy az illető házasulandó fél' előttük felkérte
saját lelkészét a kihirdetésre, de ő azt megtagadta.
Ha pedig a jegyesek nem egy és ugyanazon községben laknak, az ilyen bizonyítvány alapján végzendi
a kihirdetést azon elsőfokú közigazgatási hatóság, a
melynek területén van rendes lakása annak a lelkésznek, a melyik a kihirdetést megtagadta.
11. §•

Ha a két lelkész közül valamelyik nem akarná
saját felekezetű jegyesének a rendes kihirdetésről szóló
bizonyítványt kiadni, felhatalmaztatik a másik házasfél
lelkésze, hogy a kihirdetés megtörténtével elvégezze az
esketést, két tanú által arról kiállított bizonyítvány alapján, hogy az illető jegyes előttük felkérte saját lelkészét a megtörtént kihirdetésről szóló bizonyítvány kiadására, de azt lelkészétől meg nem nyerhette.
12. §.
Azok a tanúk, a kik írni nem tudnak, a 10. és
11. §. értelmében nyilatkozatukat jegyzőkönyvileg adhatják azon lelkész előtt, a ki a kihirdetést végezte. írásbeli bizonyítvány helyett a 10. §. 2. pontja értelmében
elégséges mindenkor a tanúknak az illető közigazgatási
hatóság előtt adott jegyzőkönyvi nyilatkozata is.
A tanúknak nagykorúaknak és férfiaknak, sőt az
illető egyházban saját s állandó lakással bíróknak is kell
lenniök.
13. §.
Azon jegyesek, házassági tanúk és lelkészek ellen,
a kik különböző hitfelekezetű keresztyén jegyesek esketésénél ténykedtek, a mikor még a 10. §. szerint előírt
kihirdetés be nem végződött, avagy ha nem volt előterjesztve a 11. §-ban előírt bizonyítvány: a közigazgatási hatóság ezen törvény 24. §. szerint fog eljárni.
Ezen büntetés alá esnek a 10. és 11. §-ban említett
tanúk, ha az ezen paragrafusokban előírottak ellen vétkeznek.
(Vége követk.)

ISKOLAÜGY.
Az érettségi vizsgálat ú j szabályzatához.
A vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1905. évi 105.500. szám
alatt kiadott körrendelete, a mellyel a középiskolai érettségi vizsgálatra vonatkozó Utasítás módosítása tárgyában kiadott szabályzatát az egyházi főhatóságokhoz, a fiumei kormányzóhoz, a budapesti középiskolai tanárképzőintézet igazgatóságához és valamennyi
tanker. kir. főigazgatósághoz megküldötte.

A jelenleg érvényben levő Érettségi Vizsgálati
Utasítás kibocsátása óta lefolyt két évtized alatt bőséges
alkalom kínálkozott arra, hogy ezen szerves munkálat
rendelkezései a gyakorlatban kipróbáltassanak.
Elérkezettnek láttam tehát az időt arra, hogy ezen
Utasítás, a szerzet tapasztalatok figyelembe vételével,
feliilvizsgáltassék és a szükséghez képest módosíttassék.
Miután ezen ügyben az Orsz. Közoktatási Tanácsot,
úgyszintén az 1883: XXX. t.-cz. 22. §-a rendelkezésének
megfelelően a felekezeti főhatóságokat, valamint az
egyetemek és műegyetem tanári karát is meghallgattam :
az 1884. évi 10,288. sz. rendelettel kibocsátott Érettségi
Vizsgálati Utasítást hatályon kivül helyezem és a mellékletben ide csatolt módosított Érettségi Vizsgálati lJtasítást • ezenneKaz ország összes középiskoláiban kötelezőnek elrendelem.
Ezen utasítás, mint az eddigi, csupán a vizsgálati
eljárás leglényegesebb és egyetemes érvényű elveit
foglalja magában, de nem kiván oly részleteket szabályozni, melyek a helyi viszonyoktól és körülményektől
függnek és az elnöki jogkörbe tartoznak.
Meg vagyok győződve arról, hogy az ezen Utasításban foglalt intézkedések, addig is, míg a középiskolák
kívánatos reformja be nem következik és addig is, míg
a köztisztviselők minősítésére vonatkozó 1883. évi I.
t.-cz. rendelkezései megfelelően nem módosíttatnak, jótékony hatásukat az érettségi vizsgálat színvonalában
éreztetni fogják.
Az új Érettségi Vizsgálati Utasítás megállapításánál
vezető elvül szolgál az a kívánságom, hogy az érettségi
vizsgálat színvonala lehetőleg emeltessék, a vizsgálat komolysága és a tudás kipuhatolásának intenzivitása az új
rendszer mellett nyerjen, vagyis hogy a vizsgálóbizottság
a jelölt tárgyi készültségéről és értelmi fejlettségének
fokáról minden tekintetben biztos alapon nyugvó ítéletet
alkothasson.
Ezen czélok elérhetése érdekében mindenekelőtt
fel kellett szabadítanom a jelölteket a vizsgálati tárgyak
sokaságában rejlő felesleges tehertől, mely, tapasztalat
szerint, szellemi rugékonyságukat apasztotta és őket
még a tulajdonképeni elbírálás előtt kifárasztotta.
Ehhez képest az érettségi vizsgálat írásbeli részénél az eddigi szereplő tantárgyak, illetőleg dolgozatok
számát a gimnáziumban ötről, a reáliskolában négyről
háromra szállítottam le és az ."érettségi ^vizsgálat súlypontját annak szóbeli részére helyeztem. Remélhető, hogy
ezáltal nemcsak a tanulók értelmi fokának és tudásuk

mennyiségének kipuhatolása fog közvetetlenebb és biztosabb alapon történhetni, hanem az írásbelieken mind
nagyobb mértékben tapasztalt visszaélések lehetőségének
köre is szűkebbre fog szorulni.
Ugyancsak egyszerűsítettem a szóbeli vizsgálatot is,
amely legtöbbször szintén eléggé nem indokolható módon terhelte meg az ifjúságot is, vizsgálóbizottságot is.
Arra ugyanis, hogy a jelölt általános műveltsége
és értelmi fejlettségének foka kipuhatolható legyen,
elegendő alapot nyújtanak nemzeti nyelvünk s irodalmunk,
valamint nemzetünk története a megfelelő világtörténeti
kapcsolatokkal, a mathematika, a fizika, végül a gimnáziumban a klasszikus irodalmi műveltség szempontjából
a latin nyelv ós irodalom, a reáliskolában pedig a modern
irodalmi műveltség képviselőjéül a német nyelv és
irodalom.
Ez okoknál fogva vettem fel a szóbeli érettségi
vizsgálatnál csak öt tantárgyat és törültem úgy az írásbelinél., mint a szóbelinél a gimnáziumban a görög és
német nyelvet s irodalmat és a görögpótló irodalmat, a
reáliskolában pedig a franczia nyelvet és irodalmat.
Ezen intézkedés, míg egyrészt a tanuló terhén
könnyít és a vizsgálóbizottság működését is egyszerűsíti,
másrészt azzal az előnnyel jár, hogy a szóbeli, vizsgálatra
felvett tárgyak mindegyikére az eddiginél több idő fordítható, a felületes kérdezés ki van zárva és a vizsgálat
alaposság dolgában nyer.
Külön, is hangsúlyozom, hogy az érettségi vizsgálati
tárgyak számának apasztása daczára is, a kétféle középiskola (gimnázium és reáliskola) érettségi vizsgálatának
eddigi hatálya és jogosítása érintetlenül továbbra is megmarad.
Neveztesen: a) azok a gimnáziumi tanulók, a kik
a most életbeléptetett új vizsgálati rendszer mellett
gimnáziumi tanfolyamuk alatt a görög nyelv és. irodalomból rendes oktatásban részesülnek és a görög nyelvből
az V., VI., VII és VIII, osztályokra vonatkozólag kielégítő érdemjegyet mutatnak fel: a görögből való minden
további érettségi vizsgálat nélkül ezentúl is jogosítvák az
összes főiskolai tanulmányokra.
b) Azok a gimnáziumi tanulók, a kik a görögpótló
tárgyakat tanulták, az új rendszerű érettségi vizsgálat
mellett is a tudomány-egyetemnek jogi- ós orvosi karaira,
nemkülönben mathematika-természettiulományi tanulmányaira, valamint a műegyetem összes szakosztályaira
jogosítást szereznek.
c) Azok a gimnáziumi tanulók, akik görögpótló
tanulmányaik alapján a b) pontban említett jogosítást
már megszerezték, de ennek körét utólag az összes
főiskolákra ki akarják terjeszteni, az 1890. évi XXX.
t.-cz. 2. §-a értelmében ezentúl is a görög nyelvből és
irodalomból kiegészítő szóbeli érettségi vizsgálatot tenni
tartoznak.
Ez a vizsgálat külön teendő le ós róla külön kiegészítő érettségi vizsgálati bizonyítvány fog kiállíttatni.

d) A reáliskolai érettségi bizonyítvány jogosítást
ad (úgy mint, eddig) a műegyetem összes szakosztályaira,
a bányászati, erdészeti és gazdasági akadémiákba való
felvételre és a tudomány-egyetem mathematika-természettudományi tanulmányaira
e) A mennyiben a reáliskolai érettségi vizsgálatot
tett tanuló külön kiegészítő érettségi vizsgálatot tesz a
latin nyelvből és irodalomból, ezzel jogot szerez a
tudományegyetem orvosi és jogi karának tanulmányaira,
ha pedig a c) pontban említett görög kiegészítő érettségi
vizsgálatot is sikerrel kiállja, úgy jogosult az összes
főiskolai tanulmányokra (1883. évi XXX. t.-cz. 26. §-ának
második bekezdje).
A c) és e) pontokban említett latin, illetőleg görög
nyelvi kiegészítő érettségi vizsgálat esetén ebből a tárgyból előzetes osztály vizsgálatnak helye nincsen.
Enyhítendőnek véltem a régi Utasítás azon szigorát
is, melynél fogva a magyar nyelvi írásbeli dolgozatra
kapott elégtelen osztályzat, nemkülönben a gimnáziumban
a latin, a reáliskolában a mathematikai dolgozat sikertelensége egymagában is elegendő volt arra, hogy a
jelöltet egy teljes évre visszavesse, illetőleg a szóbeli
vizsgálattól való eltiltását maga után vonja. Ezentúl a
szóbeli érettségi vizsgálattól való eltiltást a bizottság csak
abban az esetben mondja ki, ha jelölt dolgozatai közül
legalább kettő nem üti meg a mértéket.
Végül a most kibocsátott Utasítás remélhetőleg
meg fogja szüntetni azt az ingadozást is, mely a szóbeli
vizsgálatok alkalmával a kérdések feladása és a jelölt
ismereteinek kipuhatolása körül oly sűrűn tapasztalható volt. Ezért foglalja össze az új Utasítás röviden
azokat a legfontosabb kívánalmakat, melyek a szóbeli
vizsgálat menetére, a kérdezésben követendő eljárása
és a kérdések kiszemelésére nézve felmerülhetnek. Ezek
az útbaigazítások azonban kerülik a túlságos részletezést, mert kívánatos, hogy éppen úgy a vizsgáló tanárnak, mint a vizsgálatot tevő tanulónak egyénisége is
érvényesüljön.
Midőn ezekben a most kibocsátott Érettségi Vizsgálati Utasításra vonatkozólag szükségesnek talált tájékoztatást megadtam, úgy az Utasításból, mint jelen rendeletemből a megfelelő számú példányt is csatolom.

TÁRCZA.
A vallás működésé a társadalom
evoluezi ójában.
(Folytatás.)

Mielőtt azonban a vizsgálódásnak ezt a fonalát
felvennők, lássuk, vájjon a következtetés, melyre a minden
vallásos hittel közös elem természetét illetőg jutottunk,
igazolható-e, ha valóságos tényekkel állítjuk szembe ?
Azt kérdezhetnénk: képesek vagyunk-e kiásni az a
tárgyat benőtt rengeteg vita és tárgyalás halmazámából
minden vallás lényeges elemét, s képesek vagyunk-e

olyan egyszerű, de világos és tömör elvet felállítani,
melynek alapján a tudomány az emberiség vallásos
tüneményeit jövőre vizsgálhatja?
Abból, a mit mondottunk, nyilvánvaló, hogy a
vallás meghatározásának — olyan értelemben, a mint
azt a tudomány, mint társadalmi tüneményt, egyedül
érdekli — ily formán kell szólnia:
A vallás a hit oly alakja, mely észfeletti jóváhagyásról gondoskodik az egyéni magaviselet ama gyakori eseteire,
mikor az egyén érdekei a társadalmi szervezetéivel ellentétbe jutnak, s melynél fogva az előbbiek az utóbbiaknak
a faj evolúcziója általános érdekeiben alárendelődnek.
Ezzel megkaptuk a valamennyi vallás alapját
képező elvet. Természetes, hogy híveire nézve mindegyik
vallás ennél sokkal több; mert sokszor szükségkép a
a hit és parancsolatok nagy rendszere által kell magát
fentartania, melyek oly tetteket és gyakorlatokat kívánnak, a mik csupán közvetve járulnak hozzá a kérdéses
czélhoz, a mennyiben a vallás elveit fentartani segítenek.
Sok megfigyelő elméjét ép ezek zavarják. Ezekkel itt
semmi dolgunk; azok inkább a theologiakörébe tartoznak.
Lássuk tehát, vájjon a magaviseletre vonatkozó
észfölötti jóváhagyás eleme igazán jellemző vonása-e
minden vallásnak? — azoktól kezdve, melyek az embert
a társadalmi fejlődés alsó fokán befolyásolták, azokig
fel, melyek ma a nagyon művelt népek életében oly
nagy szerepet játszanak. Vájjon, daczára az ellenkező
újabb elméleteknek, nem ismerhető-e fel e vallásokban,
melyek most is nyilván sok embert befolyásolnak, oly
irányzat, hogy azt az elemet belőlük kiküszöböljék ?
Kezdjük a műveltség legalacsonyabb fokán álló
emberen, a mennyiben szokásait tanulmányozták. Vallásos
hitét illetőleg egy sereg furcsa és összeütköző bizonyítékra bukkanunk. Számtalan író és megfigyelő nézete
maradt fenn; azonban a vita egy alapvető pontját
illetőleg valamennyien két táborba oszthatók. Egyik azt
mondja, hogy az ember, fejlődése egyetlen fokán sem,
egyetlen társadalomban sem, egyetlen társadalmi állapotban sem található valamilyen vallás nélkül. A másik
szerint: egész emberi társadalmak és egész nemzetek
léteztek olyasmi nélkül, a mit vallásnak minősíthetnénk.
Mutter Miksa egyik felolvasásában találóan írja le azoknak zavarát, kik magukat a tárgy felől szakértőknek
tartják. „Némely hittérítők — mondja — a vallásnak
nyomát se találják ott, hol az anthropologus szemében
csak úgy rajzik a sok szellem, hazajáró lélek és fétis ;
míg más hittérítők mély vallásos érzést fedeznek föl
oly vademberekben, kiket az anthropologusok a legkezdetlegesebb érzéki észrevételeken kivül minden egyébre
képteleneknek tartanak." 1 Továbbat azt is kimutatja,
hogy e két párt alkalmilag miként cseréli fel álláspontját.
„Ha a hittérítő azt akarja bebizonyítani, hogy semmiféle
emberi lény a vallás szikrája nélkül nem élhet, akkor
mindenben vallást lát, még a lélek- és fetis-imádásban
1
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is ; ha ellenben azt akarja kimutatni, mennyire szükséges
e vallástalan fajokat oktatni és megtéríteni, — nem
tudja lealjasodott állapotukat eléggé erős színekkel festeni, és hajlandó még egy láthatatlan, névtelen istenben
való hitüket is puszta káprázatnak minősíteni. Ily kísértésektől nem ment az anthropologus sem. Ha azt akarja
bebizonyítani, hogy egykor minden faj atheista volt,
miként a gyermek, akkor szemében sem a fétis, sem a
lélek, sőt még az imádság és áldozat sem bizonyítéka
egy kiirthatatlan vallásos ösztönnek". 1
A vita régi s a nézeteltérésekre Müller Miksa
által idézettekhez hasonló elég példát találni az olyas
könyvekben, minő Lubbocktól „A művelődés eredete"
s „A történelem előtti idők", vagy Taylortól a „Kezdetleges műveltség" ós „Kutatások az emberi nem korai
történetéről", vagy Quatrefages „Emberi neme" és
Roskoft, Gruppé s mások új műveiben. A sajtóban
folyton megjelenő, jelentékeny számú műben, mely ép
az alsó emberfajok szokásaival és hitével foglalkozik,
ez a vonás igen szembeötlő. Egy ilyennek nem régiben
megjelent bírálatában az író (Roth K. L. „Tasmania
őslakói" a „ Nature"-ben) következtetése így szól:
„íme, ilyenek a tasmánok vallásos fogalmairól szóló
bizonyítékok, miket Roth oly gondosan ós lelkiismeretesen összegyűjtött. Mi sem lehet telvébb ellenmondással,
kétséggel és kétértelműséggel. Pedig legjelesebb anthropologusaink és szocziologusaink is ily anyagból építették
fel rendszereiket. — Alig van olyan vallás, melyről be
ne lehetne bizonyítani, hogy a tasmánok ősi vallása
volt." Sőt azt is hozzáteszi, hogy e bizonyítékokból ép
úgy ki lehetne mutatni, hogy a tasmánok „teljesen
híjával vannak a vallásos fogalomnak, vagy a szertartásos szokásoknak". 2 Az általános elveket illetőleg
nyilván zűrzavaros állapot uralkodik. Különböző író és
megfigyelő, ha az alsó emberfajok vallásáról beszél,
nem ugyanarra a dologra gondol; a vallás fogalmával
sokszor maguk nincsenek tisztában; szóval, maguk sem
tudják, mit tekintsenek a vallás lényeges elemének.
Nos, a kezdetleges ember életének van egy egyetemes és följegyzésre méltó vonása, melyet szokásainak
összehasonlító tanulmányozása derített ki. Lubbock
szerint: „egyetlen vadember sem szabad, Mindennapi
életét az egész világon egy sereg bonyolult és látszólag
felette kényelmetlen szokás szabályozza, mely ép oly
kényszerítő, akár a törvény." 3 Immár kezdjük érteni,
hogy a vadember e szokásai, ha még oly különöseknek
és rendkívülieknek tűnnek is föl előttünk, foglalják el
nagy részben helyét ama törvényes és erkölcsi szabványoknak, melyek a mi előrehaladott művelődéseinkben a
társadalmat összetartják és annak további fejlődését
előmozdítják. Az egész újabb embertan annak a megállapítására irányul, hogy e törvényekhez hasonlón kény1
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szeritő szokásoknak és erkölcsöknek, akár közvetve,
akár közvetlenül, vagy van vagy volt hasznos feladatuk
ama társadalmakban, melyekben léteznek. Spencer Herbert
ós mások már sok esetben kimutatták jelentékeny befolyásukat a korai társadalom evolucziójára a vadember
ama szokásainak, erkölcseinek és szertartásainak, melyek
nekünk eleinte oly értelmetleneknek s bolondoknak
tűnnek föl, s noha a tudomány ez ága még fiatal, az
irány, melyben a megindult vizsgálódás vezet, kétségtelen.
De ha egyfelől a kezdetleges embert mindenütt
oly szokások hatalma alatt találjuk, melyeket nem
tekinthetünk egyébnek, mint a felsőbb társadalmak erkölcsi
és törvényes codexei egyenértékének; ha másfelől azt
találjuk, hogy e szokások ép oly erejűek, akár a törvény : azt kérdezhetik — mi adja meg a vad társadalom
Íratlan törvényeinek erejüket? A válasz gyors és egyetemes érvényű. Mindenütt ugyanegy módon érvényesülnek.
Azok megtartását kivétel nélkül a következményektől
való félelem biztosítja, miket egy oly ágens idéz fel,
a mely mindig természetfölötti. Ez az ágens sok mindenféle alakot ölthet és ölt is; egy jellemző vonása azonban
sohasem hiányzik: mindig természetfölötti. S ebben leljük
magyarázatát a vélemények összeütközésének is a kezdetleges ember vallását illetőleg. Némely író azt állítja,
hogy nincs vallása, mivel nem hisz az istenségben.
Mások, mivel isteneik mind gonoszak. De, ha eddigi
okoskodásunk helyes, a kezdetleges ember vallásának
lényeges eleme nem az, hogy szükségkép az istenben
higyjen ; sem az, hogy jó istenekben higyjen. Az egyetlen
lényeges- ós változatlan vonás : a társadalmi jelentőségű
tetteknek és gyakorlatoknak valamilyen természetfölötti
szentesítése. Ezt a szentesítést pedig mindenütt megtaláljuk. A természetfölötti, valamilyen alakjában, sohasem hiányzik belőlük. A lényeges tényt, mely tulajdonkép az e tárgy felett folyt hosszas és bonyolult
vitatkozásnak alapját képezi, Huxley több erővel, mint
tisztelettel, egyetlen mondatban fejezte ki. „Vannak
vadak, Isten nélkül, a szó igazi értelmében; de szellemek
nélkül nincsenek", 1 mondotta; s ez az általánosítás,
bármint értette légyen, erőteljesen fejezi ki ebben a
vitában a tudományra tartozó egyetlen alapvető igazságot.
Azok a természetfölötti erők, istenségek, szellemek, kisértetek, mikkel a kezdetleges ember fűt, fát, vizet,
levegőt, sziklát, lakóhelyét és szerszámait benépesíti
— szolgáltatják mindenütt az egyéni magaviseletnek
társadalmi jelentőségű végső szentesítését. Bármily tulajdonságot tételeznek, vagy nem tételeznek fel ezen erőkről,
egy ismertető jelük változatlan : mindig természetfölöttiek.
A mint a vadembert elhagyjuk s egy fokkal feljebb
hágunk a művelődés felé már némileg haladó társadalomhoz, az uralkodó vallásokban ugyanezt a megkülönböztető vonást mindenütt megtaláljuk; mindig a
társadalmi viselettel függnek össze és azok is változatlanul a természetfölöttiben való hitre építvék. A régi
1
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egyiptomiak vallásában ezt az elemet lépten - nyomon
megtaláljuk. Tiele szerint annak két jellemző sajátsága:
az állatok s a holtak imádása. Első helyen a holtak
imádása állt. „Az imádott állatokat, — melyek eredetileg
puszta fetisek voltak s az imádók nagy részére nézve
továbbra is azok maradtak — a hittételek magyarázata
s a művelt osztály bizonyos külön istenekkel kapcsolta
össze, s így azokat emez istenek földi megtestesüléseid
kezdték tekinteni." A természetfölöttibe való hit a khinaiak
ősi vallásának is' jellemző vonása volt. Ez az elem
abban ma is változatlanul él, mindama változások mellett,
miken az napjainkig átment. És él az a vallásos hit
egyéb alakjaiban is, mik a mennyei birodalom millióit
napjainkban befolyásolják. A régi asszírok vallása ugyané
lényeges vonást mutatja. Polytheismus volt az, nagyszámú istenekkel, a kiket imádtak. E vallásban már
némileg a jövendő élet eszméjét is megtaláljuk, valamint a jutalom és büntetés eszméjét is, a mely utóbbi
a földi életben elkövetett gonoszságok szerint váltakozik.
A régi görögök és rómaiak vallása a hitnek oly
népek körében uralkodó alakját mutatja, melyek idővel
még bennünket megelőzőleg a művelődés legmagasabb
fokát érték el. Ebben a vallásban kiválóan érdekes
vonásokra bukkanunk. Mindkét nép történelem előtti
őseinek vallása valószínűleg az ősök imádásának egy
neme volt. E népek politikai és vallásos rendszerében
egyaránt az eredeti egység az elszigetelt család volt,
mely felett annak feje, természetesen, korlátlan hatalommal uralkodott. Az ily mindenható családfő szellemét,
holta után rettegve tisztelték s a későbbi nemzedékekben
a háznép élő ura csak mintegy helytartója volt amannak,
kitől tekintélyét örökölte. így támadt a családi vallás,
mely a görög és latin vallások alapja volt, a kik pedig
a családi valláson kivül álltak, mindazokat idegeneknek
vagy ellenségeknek tekintették. A mint a család, kedvező körülmények közt, elszaporodott, egész atyafiságot
(a latin gens-et), az atyafiságok nemzetségeket (phratriai-t),
azok megint törzseket (phylai-t) s ezek tömörülése végre
a várost (vagy polis-t) alkotta : a vallás jellemző vonása
akkor is családi rokonság maradt. Mind e csoportok, a
várost sem véve ki, — mint Cox Gr. W. kimutatja —
vallásos társulatok voltak s az alárendelt atyafiság
„annyira vallásos volt, hogy mi azt elképzelni is alig
tudjuk". Abban a fejlődésben, melyen ez a rendszer a korai
rómaiaknál átment, — e zord, kegyetlen, irgalmatlan
rendszer, mely szükségkép arra vezetett, hogy minden
rajta kivül állóval idegen vagy ellenség gyanánt bánjanak, kit vagy rabszolgává, vagy adófizetővé tettek -—
előttünk áll ama vallás, melyre a világbíró népnek
szüksége volt s melyben a társadalom katonai tipusa
végső delelőjét érte el.
(Folyt, köv.)

KÖNYVISMERTETÉS.
J é z u s szenvedése. (Az utolsó nap története). írta Korén
Pál, békéscsabai ev. lelkész. Ára 5 korona. Békéscsaba, 1905.
Nyomatott a „Corvina" könyvnyomdában. 1—405 lap.

Ismét újabb kötet Korentől, a fáradhatatlan buzgalmú lelkésztől, ki a gyakorlati lelkészeinek valóságos
kincsásója. Nem számítva apróbb kiadványait, ez már
hatodik nagyobb műve. Végtelen örömömre szolgál, hogy
— saját vallomása szerint — az én megkeresésem és
buzdításom birta azon elhatározásra, hogy mint irodalmi
munkás sorompóba lépjen s beálljon az én szerkesztésem alatt állott „Gyakorlati Bibliamagyarázatok" czírnií
folyóirat munkatársai közé. Már itt számottevő munkát
végzett, s általában feltűnt, hogy egy igazi theologus
lelke ragyogott fel az ő megjelenésében, a ki munkálatainak eszmegazdagságával hódította meg a közönséget.
Eredetiség után sohasem törekedett; mert az volt a fő
czélja mindenkor, hogy a rokonszenvét megnyert jelesebb müvek kiaknázásával, többet adjon olvasó közönségének, mint a mennyit a bár legzseniálisabb ember is
saját ereje és készletéből adhatna. Ez a kulcsa az ő
művei előnyének és tartalmi gazdagságának. Az a gyűjtőszenvedély, melyet nála látunk, ritkaságszámba megy,
s az a tapintat, mellyel a fáradsággal gyűjtött anyagot,
óriás készletet feldolgozza, olvasója szívében tiszteletet
kelt. Nem kell sokat olvasnunk műveiből, mikor már
észrevesszük, hogy azok a különböző korok és idők
felfogására és sajátosságaira világot vető eszmék egy
ember agyában nem születhettek. De mindezeket mégis
űgy csoportosítja, úgy állítja össze, hogy kezei alatt a
nagy építési anyag összhangzatos egésszé alakul. Olyan
íróval van tehát dolgunk, a kinek — mint fentebb
érintém, a fő czélja nem az, hogy eredetiségre törekedjék, mint inkább, hogy összehordjon, összegyűjtsön
mindent, a mire csak közönségének szüksége lehet. S
hogy mi ez és mennyi, azt mindenekelőtt az ő egyéni
szükségérzete szabja meg. Neki pedig mindenre van
szüksége, a mi csak jó és a mihez, még áldozatok árán
is, hozzájut. És a mi szinte figyelemre méltó, Korén
írói egyéniségében nemcsak a hideg ítélet: de a theologusi meleg szív is dolgozik, miután ő az erős hitnek
hatalmas embere.
A miket eddig írtam, mindazokról nyilvános bizonyságot tesz a kézalatti mű, melynek ismertetése épen
időszerű. Következnek a böjti napok, az Úr szenvedésének időszaka, midőn a ker. világ figyelnie a Golgotha
felé fordul. Ez teszi ezt a mult 1905. év végén megjelent kötetet, illetve ennek tartalmát aktualissá. Nagyon
helyesen mondja szerző előszavában : „Kétségtelen, hogv
Jézus életének minden pillanata örökké emlékezetes,
minden szava végtelenül fontos. S mégis az evangélisták a harminezhárom év történetének csak igen rövid
átnézetét adják (Ján. 21, 25.). De hogy Krisztus kínszenvedése még a Megváltó életének egyéb esemé-

nyeinél is fontosabb, az abból is kiviláglik, hogy áz
evangélisták e történetnek minden részletét, ez időből
Jézusnak úgyszólván minden léptét, szavát, sóhaját, sőt
még koronkénti szótalanságát, hallgatását is megörökítették. Ily fontosságot tulajdonít ezen eseménynek már
az ótestamentom is. Valamennyi áldozat a Golgotára
utal; a zsoltárok nagy része olyan, mintha a szent
írónak tekintete mindig a szenvedő Jézuson függene;
a próféták legmagasztosabb jóslatai vele foglalkoznak.
Az újszövetség írói pedig valamennyien azt vallják, a
mit Pál apostol (I. Kor. 2, 2), hogy a mit Krisztus
szenvedéséről hiszünk, az tudásunk koronája, vigaszunk
forrása s üdvösségünk alapja."
Végignéztem a könyv „Tartalomjegyzékén" s a
toll, mondhatnám, hogy csaknem akaratlanul megállt a
kezemben. Az a gondolat állította meg: ha vájjon nem
volna-e jó, ha a teljes tartalomjegyzéket közzétenném?
Csak kivonatosan teszem közzé. Főrésze van 17, úgymint : I. Az áruló II. Készület az utolsó vacsorához.
III. A lábmosás. IV. Az áruló lelepleztetése. V. Az
úrvacsora szereztetése. VI. Jézus búcsúbeszéde, melynek
31 alrésze van, mindenik egy-egy templomi órára szánt
s kidolgozott írásmagyarázat. VII. Jézus főpásztori imája,
3 alrészszel. VIII. Jézus szenvedni megy, 3 alrészszel.
IX. Jézus küzdelme Getsemáneban, 10 alrészszel. X.
Jézus a zsidók egyházi törvényszéke előtt, 6 alrészszel.
XI. Jézus Pilátus előtt, 13 alrészszel XII. Jézus megfeszíttetése, 4 alrészszel. XIII. Jézusnak a kereszten
mondott hét szava, 7 alrészszel. XIV. Jézus halála. XV.
Jézus halálának hatása. XVI. Jézus temetése. XVII.
Jézus sírjának őrzése. Summa summarum : 86 templomi
órára kidolgozott írásmagyarázat. Talán mondanom sem
kell, hogy mind a négy evangéliomból vannak csoportosítva a szövegek, az átdolgozott újszövetségi kiadás
szerint. Ennél részletesebb, tartalomban gazdagabb s a
gyakorlati lelkész kezébe alkalmasabb segédkönyvet nem
ismerek; magyar nyelven pedig egyedül áll ez s így
igazi unicum.
Most már lássunk egy kis kóstolót! „Még egy
keveset s azután nekünk is meg kell válnunk e földi
élettől, — erre emlékeztetnek minket Jézus e szavai.
Csak a halál emlékeztet még gyakrabban mulandóságunkra. Az a tény, hogy egy község lakosai sem szaporodnak annyira, mint a temetőé; minden halotti
harangozás, minden sír, az óra ütése, a nap lemente,
— valamennyi azt kiáltja : még egy keveset, azután nem
láttok engem ! Még egy keveset, s ha élnénk, ha kínálkoznék is a jó alkalom, de időközben szívünk halhat
el. Ki állhat jót magáért? Még a csillagok is lehullanak.
Még Mózes is zűgolódóvá válhatott, Dávid is mélyen
siilyedhetett, Péter is Krisztus-tagadóvá lett; mindnyájunknak Állhatatlanság a nevünk. A szív olyan, mint a
hold. A hold vagy nő, vagy fogy; a szív pedig ha nem
javul, romlik: de egy állapotban nem maradhat. Az újjá
nem született szív annyiban hasonlít a fához, hogy mint
a fa törzse körül évenként új gyűrű képződik, úgy a
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lélekre nap r nap után új bűn tapad. .S mint a rozsda
hovatovább mélyebben marja magát a vasba: úgy a
bűn a szívbe.. A mint a tövis napról-napra mélyebben
ver gyökeret a földbe s ezért mindinkább nehezebben
irtható : úgy a bűn a szívbe, míg végre kipusztíthatatlan.
Mint a betegség, minél idültebb, annál gyógyíthatatlanabb; úgy a szív romlottsága is. Ébredjünk tehát! Ma
ínég csak egy keskeny küszöb választ el a mennytől,
holnap talán már az áthidalhatatlan örvény. Ma még
mindent jóvá tehetünk, Istennel és emberrel megbékélhetünk; holnap talán az Isten sem könyörülhet rajtunk,
embertársainknak meg nem lesz módúkban bókejobbot
nyujtanunk". „Bizony, bizony mondom nektek: sírtok és
jajgattok, szivetek a megszakadásig tele lesz fájdalommal, úgy hogy ajkaitokon és szemeiteken csordul ki
majd panasztok és könnyek alakjában a keserűség. Tudjuk,, hogy az apostolok e sorsot ki nem kerülhették.
Mert a ki Egyiptomból Kánaánba utazik, annak útjába
esik a ,tenger. A mennybe utazóknak is, hogy eljuthassanak az Igéretföldére, át kell menniök a könnyek keserű
és a vérnek vörös tengerén. Jézus igaz követőinek
azóta is ez volt, és itt e világon mindig az is lesz a
sorsuk. Hogy e világon miért kell annyi méltatlanságot
szenvedniök, arra könnyű a válasz, annak több oka van.
Csak egy pillantást vessen az Isten hű szolgája arra,
a mi alatta, körülötte és felette van s mindjárt tisztában
lesz azzal, hogy itt e földön szenvedésnél egyebet alig
várhat. Alatta a pokol. 0 is annak szolgálatában állott.
De felmondta neki a szolgálatot, és vállalkozott az ellene
való küzdelemre. A mily öröm van a mennyekben a
bűnös megtérte felett, épen oly düh van e miatt a
pokolban. Ezért kerülgeti azután az ordító oroszlán a
tőle elpártoltat, keresve a módját, hogy összetéphesse.
Környezete pedig e világ. Ennek ősidőktől fogva sehogy
sincs ínyére az, a mi az Istennek tetszik. S ezen elégedetlenségét aztán érezteti az Isten szolgáival, hol
szóval, hol doronggal támadva reájuk. A mennyben
pedig Isten van, a kire nézve Jézus azt mondotta:
legyetek tökéletesek/ mint a ti mennyei Atyátok tökéletes ! Már pedig még az aranynak is nagyon erős tűzre
van szüksége, hogy meneküljön a salaktól, szívünknek
pedig sok szenvedésre, hogy szabaduljon minden földi
gyarlóságtól. S odafenn a hófehér ruhába öltözött üdvözültek vannak. Bűnösöknek születtek ők is. Bűneiknek
fekete ruhája vájjon hogyan fehéredett meg? Úgy, hogy
százszor mosták lelküket könnyeikben. Mert lelkűkből
azt a szennyet csak a könny és vér szedi ki".
Ezekre az idézetekre csak ráfordítottam. Bármely
lapjáról vehetnénk ilyeneket. De nem folytatom, hanem
a következővel befejezem őket. „A mit Krisztus tett,
azt mind, tehát síri útját is, érettünk tette. Mit tett vele
érettünk? Sok üdvös dologra tanított. A kiknek lelkéig
az élők szava nem képes elhatni, — s néha mindnyájunknak szíve hozzáférhetetlen — azoknak a sírból beszél
az Isten. Tapasztaltuk azt mindnyájan, hogy néha halottaik sírjából többet tanultak némely emberek, mint az

összes könyvekből, melyeket olvastak. Megtanulták, mily
mulandó e földön minden, mily szükséges a megváltó
s a hit. S ha már a közönséges bűnös emberek sírja
okulásunkra szolgál, mennyivel inkább a Jézusé! Alászállva a sírba, megszentelé sírjainkat. Megszentelt ő e
földön mindent. A bölcsőben fekve bölcsőnket; munkálkodva, fáradva foglalkozásunkat; éhezve, szomjazva nélkülözésünket ; szenvedve, küzdve megpróbáltatásainkat,
a sírba alászállva sírunkat. A vizet keresztelkedésével.
a földet temetkezésével szentelte meg. Tudta, hogy még
a halálnál is jobban irtózunk a sírtól. Leszállott tehát
ő is a sírba, hogy mi is nyugodtabban tehessük'azt az
utat s oly jól érezhessük magunkat ama csendes lakásban, mint az olyan házban, a hol szülőnk lakott. Az
apai ház oly vonzó, mintha őseink szelleme most is
benne laknék. Jézus temetkezése által a sírt akarta
ránk nézve ily vonzóvá tenni. Mióta ő lakója volt, méltán
várható volna minden keresztyéntől, hogy ama szavakkal
lépje át a sír küszöbét: a hova tementél, megyek oda
én is; lakásod legyen az én lakásom is. Eltemette magát,
hogy sírjába temesse bűneinket és felhozza belőle igazolásunkat. Jézus sírja sírja a mi bűneinknek s kezessége a hivők síri és örök nyugalmának. A sir Krisztus
ottani lakása óta a hívek átszellemülésének és feltámadásának csarnoka."
Mondjak-e még többet? Azt hiszem, komoly érdeklődést kelteni ennyi is elég, s hogy a ki megveszi ezt
a könyvet, nem azt mondja: „minek ajánlottad", —
hanem inkább: „többet kaptam benne, mint a mennyire
számítottam". Én hiszem, hogy így lesz s kívánom:
legyen így 1
Garzó Gyula.

MISSZIÓ ÜGY.
Magyar

belmisszió.

(Folytatás és vége.)

Az evangelizáczió szélesebb értelemben véve felöleli a belmisszió egész munkakörét, mert mint láttuk,
minden munkatéren a segítés, gyógyítás főeszköze az
Isten igéje, és a belmisszió eszközeit úgy válogatjuk
meg és alkalmazzuk, hogy azok közvetlenül, vagy közvetve a lélekre gyakoroljanak jótékony, felemelő benyomást. „Charity to the soul is the soul of the Charity",
a lélekre irányuló munkás szeretet a jóltevő szeretet
lelke, monda a belmissziói munka egyik úttörője, Frey
Erzsébet. De mégis meg kell még röviden emlékeznünk
ama másik két, a testi, illetve szocziális bajok orvoslására irányuló munkakörről, a melyek iránt most már
nálunk is kezd az elodázhatlan szükség folytán az érdeklődés ébredezni.
A szolgáló szeretetről szóló ismereteket Scháfer
Tódor lelkész foglalta rendszerbe „Diakonika" elnevezés alatt, vagyis indított és alapított egy értékes folyóiratot, a melyben nagy agitácziót fejtett ki a belmisszió

minden munkaágára vonatkozólag. És valóban Németországban most már igen sok diakónus- és diakonisszaképző intézet — otthon — van, a hol az illetők úgy elméleti, mint gyakorlati képzést nyernek a szolgálat különböző munkáiban. Szükségtelen mondánk hogy úgy a
„Brúderek", mint a „Schwester"-eknek intenzív mély
evangéliomi nevelésére nagy súlyt helyeznek mindenütt,
mert hiszen e nélkül igazi szeretetszolgálat el sem képzelhető egy munkatéren sem. Németországban körülbelül
70 ú. n. „Mutterhaus" van és mintegy T—8 ezer diakonissza működik. Kórházakban, szegények, sínlődők
hajlékaiban, árva- és szeretetházakban, hülyék, nyomorékok, epileptikusok, gyógyíthatlan betegek otthonaiban,
a bukott nők részére felállított ú. n. Magdalenumokban,
fogházakban stb. Nevezetesebb épületek a kaiserswerthi
Fliedner, a berlini Grossner alapította Erzsébet-ház, a
strassburgi, drezdai, a IV. Frigyes Vilmos alapította
berlini „Bethánia", a Lölie alapította dettelsaui, a stuttgarti és last but not least, a bielefeldi „Sarepta", a
melyet Bodelschwing 1869-ben alapított.
Ezen diakonissza-otthonok látják el az egyes gyülekezeteket is „Gemeinde-Diakonissen"-okkal, gyülekezeti diakonisszákkal, és bizonyára ez a berendezés az
egész intézménynek legbecsesebb és" nálunk is legkívánatosabb vonása. Megemlékezett erről zsinatunk is és
beállította a diakonissza-intézményt — papiroson legalább — az egyház szervezetébe. Istenáldotta intézmény
lenne ez, ha nemcsak a paragrafusokban lenne szó róla,
hanem minden lehetőt elkövetnének a hivatottak arra
nézve, hogy az eszme valóban testet is öltsön. Hiszen
hol van nagyobb szükség erre, mint nálunk, a hol bizony
a közegészség, betegápolás terén még sok vidéken oly
ázsiai állapotok vannak. Nyolcz—tíz községnek van egy
körorvosa, rossz időben és rossz utakon mire ez a, különösen téli időben, nagyon elfoglalt körorvos a helyszínére
érkezik, az első segélyt, sőt a későbbit is legtöbbnyire
a bajt még jobban elmérgesítő javas- és kuruzslóasszonyok szokták nálunk nyújtani. És tudjuk, hogy egyébként is, különösen nyári nagy munkaidőben, mily siralmas nálunk a szegény betegek ápolása, a midőn sokszor
nincs senki, a ki a szegény sínylodőnek legalább egy
pohár hideg vizet nyújthatna. Hát említsem-e az ú. n.
nyári menedékházak ügyét? Melyik lelkésztársamnak
nincsenek erre nézve kellemetlen tapasztalatai, a hol az
ilyen „diplomatikus", de szellemi és erkölcsi kvalifikácziójukra nézve nagyon fogyatékos menház-vezetőnők
már megfordultak ? Hát nem jó volna-e, ha legalább a
tehetősebb gyülekezetek, a melyeknek van esetleg szegény-alapjuk, vagy más e czélra fordítható jövedelmük,
rendelkezhetnének olyan krisztusi szeretettől áthatott „női
segítségekkel", a kik Krisztusban elrejtett, szeretetben
munkás életükkel élő evangéliomok is lehetnének a gyülekezetben, a fényűzésre és más rosszra hajló fiatal
nők között, a kik felvennék a betegek és kicsinyek
gondját, oly időben, midőn a hozzátartozók, illetve szülők
a legjobb akarat mellett sem teljesíthetik kötelességü-

ket? Azt lehet mondani, hogy nálunk még majdnem
teljesen kamatatlanul, kihasználatlanul hagyták azt a
nagy hit- és szeretet-tőkét, a melyet az Úr a női szívekbe beléhelyezett. Nemrég hallottunk itt Budapesten
egy felolvasást arról, hogy Németországban a legelőkelőbb
emberek is beadják leánygyermekeiket ilyen diakonisszaotthonokba, lelkiképzés és olyan ismeretek megszerzése
végett, a melyeknek majdan mint anyák és ápolók nagy
hasznát vehetik. Angliában és Amerikában a legelőkelőbb
nők teljesítenek kórházakban önkéntes szolgálatot. Ilyen
természetű képzés mellett az ottani lelkészek is sokkal
könnyebben találnak valóban alkalmas segítőtársat.
De diakonisszákról van szó. Nékünk is most már,
Istennek hála, vannak diakonisszáink — Filadelfia, Lorántffy — „anyaintézeteink". Vajha megindulna nálunk
mielőbb a kereslet ezekkel szemben; a lelkészek pedig,
különösen a városi lelkészek, gondoskodnának a szükséglet alkalmas fedezéséről. Igaz, jól tudjuk mindnyájan,
sokféle előítélettel kell e téren megküzdenünk ; én azt
hiszem, sok helyen nem valami rokonszenves szívvel
nézik eleintén „a kálvinista apáczákat", egyenruhájuknál
vagy más körülményeknél fogva is; de ez bizonyára
csak átmeneti dolog lesz, megszokják itt nálunk, mint
megszokták és megszerették őket a külföldön is.
A kórházi ápolásról már megemlékeztem, s itt csak
annyit, hogy nincs nagyjogunk arra, hogy a mostani viszonyok között kézzel-lábbal hadakozzunk a r. kath. ápolóapáczák behozatala ellen, mindaddig, míg mi nem adunk,
vagy mondjuk, a társadalom nem ad másokat, jobbakat
helyettük.
Hogy ezek térítgetnek is, az sem vehető tőlük rossz
néven, hiszen ők abban a dogmában neveltettek, hogy
elég, ha az illető átlép abba az egyházba, a melybe
való belépés az idvességnek egyedüli és biztos feltétele. Külföldön vannak diakonusok is, bár ezen elnevezés alatt az angol presbiteri egyházakban az egyház
vagyoni ügyeinek kezelőit értik. Az Őskeresztyén egyházban a diakónus — oculus episcopi — a könyöradományok kezelője és szétosztója volt ; ily minőségben állította be ezen intézményt Kálvin is az egyház szervezetébe.
Németországban a diakónusokat, t. i. azon férfiakat, kik
szeretetmunkákkal foglalkoznak, „ Brúderek"-nek — Wilchem — nevezik. Ilyen „Brúder"-nevelő-intézet mintegy
20 van Németországban. Ezeknek élén lelkészek állanak
és mintegy 2000 Brúder foglalkozik árva-, szeretetházakban, kórházakban, őrültek menhelyein, iskolákban, ápolással, tanítással és különösen a nagyobb városokban
evangelizáczióval. Hogy nálunk az ilyen ápolók magán-,
de különösen állami elmegyógyintézetekben milyen szellemben és eljárással kezelik a szegény élőhalottakat, arról
már sokszor igen szomorú krónikákat hallottunk és
olvastunk. Bizony szerencsés helyzet van ott, a hol az
ilyen természetű intézetek is a keresztyénség fundamentális elvei szerint kezeltetnek !
A mi a belmissziónak szocziális oldalát illeti, ismétlésekbe esném most már, ha kijelölném itt is o helyen azon
*8

feladatokat, a melyek e téren nálunk önként felkínálkoznak. Kimerítő programmot közöltek az e terén fennforgó, tenni és szervezni valókról a Kálvin-Szövetség
eszméjének megpendítői. Jó auspicziummal kezdődik az
újév, csak sajnálni lehet, hogy az épen itt gyűlésező
zsinati tagok közül alig egynéhány méltatta figyelmére
ezt az ügyet, a mely pedig, szerény nézetem szerint, volt
olyan fontos, mint egy-két oly kérdésnek eldöntése, a
mely felett napokig folyt a tüzes elvi vitatkozás. Hiszen
ha paragrafusok revideálásáról és alkotásáról van szó !
Pedig nekem legalább az a nézetem, hogy ilyen önkéntes társulás folytán létrejött szövetségek mellett az
egyháznak sem szabad vonogatnia magát a szocziális
tevékenységtől; mert hiszen itt sokszor oly dolgokról
van szó, hogy küzdeni kell és fel kell emelni a szót hatalmasságokkal és fejedelemségekkel szemben is, vagyis
sokszor magának az államnak vagy egyes kiváltságosoknak
önzésével ós ragadozási hajlamaival szemben is; már
pedig ezekkel szemben valamely szövetség, vagy társaság, bármily agilis legyen is, bármily jól szervezett, nem
hadakozhatik oly súllyal és eredménnyel, mint Istennek
szervezett egyháza. Hogy csak egyet említsek, a kocsmák
vasárnapi „munkaszünetét" ; ezt ha eréllyel sürgetnénk,
egyesült erővel, nem hiszem, hogy eredménytelen lenne.
*

S mint a diaszpórák gondozását, sőt mint már az idegen
államokban levő testvérek gondozásának munkáját is,
erkölcsi és anyagi eszközökkel elvállalta az egyetemes
egyház — ez is a belmissziónak egyik ága — : úgy
terjesztheti ki egymásután mind több mezőre mentő és
megtartó gondoskodását. A jég meg van törve, a következő zsinat és más összejövetelek alkalmával bizonyára
meg fogják ragadni az egyház élén állók az alkalmat,
hogy eszméket váltsanak ilyen természetű dolgok felett is.
Róm. katholikus körök, ifjúsági egyletek stb. hálózzák be
az országot, sokszor még rossz néven is vesszük ezt
tőlük, pedig azt lehetne rossz néven venni, ha ilyenek
nem volnának ő náluk, a kik anyagi eszközökkel oly
bőségesen rendelkeznek.
Addig is ezen a téren meg kell tennünk minden
lehetőt és mindenekfelett arra törekednünk, hogy Istennek
minden gyülekezete valóban testvérek gyülekezete legyen,
addig is minden lehető eszközt meg kell ragadnunk,
hogy a helyi hatóságokra, állami törvényhozásra és
minden egyéb faktorra olyan befolyás gyakoroltassék,
hogy az igazság, méltányosság, keresztyénség elvei szerint adassék meg kinek-kinek a magáé, hogy az emberi
szorgalom megkapja itt is méltó földi jutalmát.
De jól mondatott az, hogy alapszabályokkal stb.
még sehol sem csináltak sem bel-, sem külmissziói munkát, hiszen önkéntes munkáról van itt szó a belmisszió
minden terén, a melyre csak Egy kényszeríthet bennünket. E nélkül hiába minden elmélet, csak szürke
elmélet marad az. Azért nálunk is egy új reformáczióra,
pünkösti megújhodásra van szükség, akkor majd a kopár
mező be fog népesülni szép, enyhületet, gyógyító nedveket nyújtó ós édes gyümölcsöket termő fákkal, akkor

majd a belmisszió nem fog szűkölködni ama harmadik
tényező, t. i. önkéntes, Krisztus szeretete által kényszerített munkások nélkül sem. Úgy legyen!!
B. Pap István.

.IRODALOM.
Uj protestáns folyóirat. „Igehirdető" czím alatt
protestáns havi folyóiratot szándékozik indítani Révész
János és Soltész Elemér, mely vasárnapi, ünnepnapi és
alkalmi egyházi beszédeket tartalmazna és pedig oly
módon, hogy rendszerint a hónap második felében
megjelenő füzet tartalmazni fogja mindig a következő
hónapban előforduló alkalmakra írt beszédeket. Előfizetőkül csak ref. és ev. lelkészeket fogadnak el s e
körből várják a munkatársakat is. Lelkészek alatt természetesen a helyettes és segédlelkészek is értendők.
A lap szelleme a református és az evangélikus szempontok egyenlő érvényesülésére is gondot fordít. Az
„Igehirdető" előfizetési ára: egész évre 12 kor., félévre
6 kor., megyedévre 3 kor., egyes füzet ára 1 kor. Az
1906. évi folyamnak, mely tíz füzetből áll, előfizetési
ára 10 korona. Legczélszerűbb az első négy hónapra
4 koronát s aztán negyedévenkint 3—3 koronát fizetni.
A pénzek az „Igehirdető" kiadóhivatalának czímezve
Nagybánya (Szatinárm.) Híd-utcza 8. sz. alá küldendők.
Előfizetési felhívások. Hajdú Péter berkeszi ref.
segédlelkész „A Jehova szenvedő, de dicsőséggel megkoronázott szolgája" czím alatt 5 nyomatott ívre terjedő
biblika-theologiai tanulmányt készül kiadni. A munka
Esajás 52: 15—53: 12 terjedő részét fogja fejtegetni.
Az előfizetési ár 1 kor. 60 fill. lesz. Megrendelések
szerzőhöz, Berkeszre (u. p. Demecser. Szabolcs megye)
intézendők. — Előfizetést hirdet egyházi beszédei IV-dik
kötetére Szalay József nagybecskereki ref. lelkész is.
Megrendelések szerző czímére küldendők.
A reformáczió vallástörténeti jelentősége. Irta
s a sárospataki kollégium 1905. évi reformáczió - ünnepélyén felolvasta Rohoska József theol. tanár. Ara 80
fillér. A tiszta jövedelem a sárospataki theol. egylet
szemináriumi könyvtáralapja növelésére fordíttatik. A
tartalmas és lendületes értekezést olvasóink figyelmébe
ajánljuk.
Előfizetési felhívás. Hetesy Viktor ómoraviczai ref.
lelkész Gyászbeszédek, Imák, Síribeszédek czímű munkája
II-dik kötetére hirdet előfizetést, A munka 40 orácziót,
14 imát és 25 síribeszédet foglal magában. Előfizetési
ár 3 korona. Megrendelések szerzőhöz, Omoravicza (Bácsin.) intézendők.
Szeretet. Egyházi beszédek. Irta Harsányi Pál
olcsva-apáti ref. lelkész. Ára 3 kor. A mű tiszta jövedelme az olcsva-apáti gyülekezet új iskolája költségeire
fog fordíttatni. A kötet 51 egyházi beszédet tartalmaz.
Ismertetésébe még visszatérünk.

EGYHÁZ.
Lelkészválasztások. A mezölaki ref. gyülekezet,
meghívás útján egyhangúlag Fodor Gyula bakonyszentkirályi lelkészt, — a padragi ref. gyülekezet, szintén
egyhangúlag Biró László nagypiszaniczai missziói lelkészt választotta meg lelkipásztorává.

Lelkészbeiktatás. A bihar-diószegi ref. gyülekezet
f. hó 7-én fogadta kebelébe új lelkipásztorát: Veress
Istvánt. A beiktató istentisztelet után közebéd volt, a
melyen jelen volt a község szine-java, felekezeti különbség nélkül. A közebéden sok szép felköszöntő hangzott
el a tudásáról és buzgóságáról ismeretes új lelkipásztorra
és gyülekezetére.
Zsinati képviselőválasztás. A tiszáninneni egyházkerületben f. hó 7-én bontották fel a Bernáth Elemér
elhunytával megüresedett rendes világi zsinati képviselőségre beadott szavazatokat. A 33 jelölt közül senki sem
kapott abszolút szavazattübséget, s igy szűkebb körű
szavazás rendeltetett Dókus Gyula és Miklós Ödön között.
Miután pedig mindakettő már zsinati póttag, az elnökség egyszersmind a megürülendő póttagságra is elrendelte a szavazást.
Egyházi hangverseny. A sepsiszentgyörgyi ref. egyház f. hó 18-án szépen sikerült hangversenyt rendezett
építendő új temploma javára. A ref. egyházi dalárda
megnyitó éneke után Király Béla ref. lelkész adott elő
hegedűn magyar darabokat; Pálmai Lenke tanítóképezdei
igazgatónő drámai költeményt szavalt. Az érdekes műsort
az egyházi dalárda dal-egyvelege rekesztette be.
A budapesti ref. egyház népmozgalmi adatai 1905ről. A budapesti ref. egyház hivatalos kimutatása szerint
1905-ben megkereszteltetett 983 fiú, 941 leány, összesen
1924 gyermek. Egyházi szertartással eltemettetett 599
férfi, 531 nő, összesen 1130 egyén. Konfirmáltatott 26G
fiú, 255 leány, összesen 521. Egyházilag megköttetett
549 házasság. E között 129 volt tiszta református, 6
egyáltalán nem református és 414 vegyes pár. A 414
vegyes pár közül 274 pár kötött egyességet a ref. egyház javára. A többi vegyesházasságnál nem történt megegyezés. Áttért a ref. egyházba 108, kitért 103, közöttük
24 baptista. Teljes elismeréssel adózunk a budapesti
ref. egyház lelkészeinek, azért a buzgóságért, a melyet
a vegyesházasságok körül feltűnő szép sikerrel kifejtettek. Az eredmény ime kétségbevonhatatlanul bizonyítja,
hogy a hol gondot fordítanak a vegyesházasságra lépő
jegyesekre, ott a siker nem maradhat el. A budapesti
lelkészi hivatalok methódusát, érthető okból, nem hozhatjuk nyilvánosságra; azt hisszük azonban, hogy az
az iránt érteklődő, főként nagy gyülekezetekben szolgáló
prot. lelkészeknek készséggel megmagyarázzák a budapesti lelkészek.
A budapest-józsefvárosi ref. hívek
figyelmébe!
A budapesti ref. egyháztanács tekintettel arra, hogy a
ref. hívek száma Budapesten évről-évre nagyobbodik, s
hogy a meglevő templomokban s imatermekben, kivált
nagy ünnepeken, sokan nem kapnak helyet: a józsefvárosi hívek részére külön istentiszteletek tartásáról
gondoskodott. A VIII. kerületi állami gimnázium dísztermében ; Tavaszmező-uteza 17. sz. II. em. minden
vasárnap d. e. 10 órakor tartatnak istentiszteletek és
pedig a felnőttek részére. Az istentiszteleteket a pesti
ref. lelkészek, segédlelkészek és vallástanárok tartják.
Vasárnap, január 21-én, d. e. Petri Elek lelkész, az
egyháztanács elnöke prédikál. — A nevezett helyen
időnként vallásos felolvasások is tartatnak. Február 4-én
d. e. az isteni tisztelettel kapcsolatban vallásos összejövetelei lesz, melyen zene és szavalat után Forgács
Gyula ref. lelkész tart előadást a skót reformátusok
szokásairól. — Vasárnap, márczius 4-én, d. u. 5 órakor
vallásos estély lesz, melyen Petri Elek lelkész beszédet
mond, dr. Szabó Aladár lelkész pedig felolvasást tart
ily czímen : Emlékezzünk! (Gondolatok Pap Károly és
Szász Károly sírja fölött.) Ez estélyre jegyek adatnak

ki, melyeknek eladásából befolyó'jövedelem a józsefvárosi egyházi épületek alapját növeli. — Nagypéntek
előtt 6 estén át dr. Szabó Aladár lelkész tart előadást
Jézus szenvedéseiről: 1. ápril 7-én: Jézus szenvedéseinek
folytonossága; 2. ápril 8-án: Jézus szenvedéseinek nagysága; 3. ápril 9-én: Jézus szenvedéseinek keserűsége;
4. ápril 10-én: Jézus szenvedéseinek édessége; 5; ápril
11-én: Jézus szenvedéseinek ereje; 6. ápril 12-én:
Jézus szenvedéseinek dicsősége. — Végül közöljük, hogy
február 4-én, 11-én, 18-án, 25-én, tehát négy vasárnap
d. e. 10 órakor dr. Szabó Aladár prédikáczió - sorozatot
tart ily czímen : Felséges jellemképek; 1. február 4-én .
Egy nagy lelkű ember; 2. február 11-én: Egy bátor
ember; 3. február 18-án: A türelem mintaképe;. 4. február
25-ón : Az emberfeletti szeretet.

I S K O L A.
A középiskolai reform tárgyában a vallás- és
közoktatásügyi miniszter f. hó 29-dikére hívta össze a
szaktanácskozinányt. A nagyfontosságú reform, mely a
magyar középiskolák között a mi iskoláinkat is közvetlenül érdekli, kellene, hogy a mi tanári köreinkben is
érdemleges megvitatásban részesüljön. Nem tudjuk, tényleg abban részesül-e, csak anyit tudunk, hogy daczára
kérésünknek, prot. középiskoláink tanári köreiből még
eddig egyetlen hozzászólást sem kaptunk. Kérésünket
tehát újból megismételjük s reméljük, hogy nem hiába.
Egyetemi magántanári megerősítés. A közoktatásügyi miniszter dr. Székely György sárospataki akadémiai tanárnak a budapesti egyetem bölcsészettudományi
karán a „Psychologiai módszertan"-ból egyetemi magántanárrá történt képesítését jóváhagyólag tudomásul vette
s őt e minőségében megerősítette. (Sp. R. L.)
A „Fónagy-féle dustless" kötelező használata. A
vallás- és közokt. miniszter 21211/905. sz. a. „Fónagyféle dustless"-szel való pormentesítést valamennyi állami
nép- és polgári iskolában és óvodában kötelezőleg elrendelte. A középiskoláknak erre vonatkozólag külön
rendelet bocsáttatott ki. Mindkét rendelet Erdős József
és Társa czéget (Budapesten, VI. ker., Szív-utcza 43.
sz.) jelöli meg egyedüli beszerzési forrásként. Az „Utasítások "-at felszólításra nevezett czég bérmentve küldi meg.

EGYESÜLET.
.t'
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A. M. P. I r o d a l m i T á r s a s á g

pályatételei.

I.
Pályázat a kálvinizmus ismertetésére.
A M. Prot. Irodalmi Társaság elhatározta, hogy
1909-re, Kálvin születésének 400-ik évfordulójára, pályázattal összekötött megbízás útján megíratja és kiadja a
kálvinizmus ismertetését.
E végből pályázatot hirdet oly munkának a tervezetére, mely a kálvinizmusnak, mint vallás-erkölcsi
(dogmatico-etliicai) elvnek, mint egyházi szervezetnek és
közéleti (főleg kulturális és szocziális) tényezőnek a
keletkezését, mivoltát, történeti jelentőségét és hatását
tudományosan ismertesse és érdemileg méltassa mindama

népek körében, melyek a reformáczió kálvini irányát
egészen vagy részben elfogadták és követik, különös
tekintettel azonban a hazai viszonyokra.
A pályamű akként dolgozandó ki, hogy első részében főbb vonásaiban a Kálvin életét és működését is
ismertesse; főbb részét azonban a kálvinizmusnak olyan
modorban való alapos és lehetőleg kimerítő ismertetése
alkossa, minőt Froude irt Skócziára vonatkozólag.
A teljesen kidolgozott pályamű jutalma 2000,
kettő ezer korona, terjedelme 20—25 nyomatott ív (a
társulati monográfiák alakjában). Egyelőre azonban a
pályaműnek csak a részletes tervét és valamelyik fontosabb fejezetének sajtókész szövegét kell benyújtani,
hogy azok alapján a Társaság bírálatot mondhasson és
a legjobb tervezet készítőjét az egész mű kidolgozásával megbízhassa.
Az idegen kézzel írott és jeligés levélkével ellátott
pályatervet 1906 deczember 31-ig a Társaság alólírott
titkárához (Budapest, Kálvin-tér 7. sz.) kell beküldeni.
A választmány határozatából
Budapest, 1906 január havában.
Hegedűs Sándor,

Szöts

társulati elnök.

mal Molnár Béla elnök 23 évi működés után — tekintettel megrendült egészségi állapotára — tisztéről lemondott s helyébe elnökül Miklós Géza lelkészt állította a
gyűlés. Egyházias érzületének szép tanújelét mutatta az
egyesület azzal, hogy míg korábban a ref. felekezeti
népiskola építéséhez 2000 koronával járult, most pedig
az ugyanezen iskola udvarán építendő kút alapjára
40 koronát adományozott. Az egylet vagyona készpénzben 830 kor 57 filí. ÍDf. Pr. L.)
Szeretetvendégség. A komáromi ref. ifjúsági egyesület és a protestáns jótékony nőegylet, a hit- és valláserkölcsi élet erősbítésére a kollégium nagytermében
jan. 7-én jótékony czélú szeretetvendégséget rendeztek.
Egy másikat pedig márczius 4-én fognak tartani.
A mezőtúri jótékony ref. nőegylet, legutóbb
tartott rendkívüli közgyűlésén, a férje kineveztetése folytán Debreczenbe távozó Zagyva Lnjosnét, eddigi elnökét
örökös diszelnökévé, helyébe pedig elnökké Ambrus
Péternét választotta meg.

Farkas,

t á r s u l a t i titkár.

GYÁSZROVAT.
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11.
Pályázat Koszorú füzetekre.
Koszorú czímű népszerű kiadvány - sorozatának
1906. évi tíz füzetére pályázatot hirdet a M. Prot.
Irodalmi Társaság.
Kívántatnak vallásos és erkölcsi elbeszélések, vallásos életrajzok, vallásos jellemképek és rajzok prózában
vagy versben. Tekintettel a bécsi békekötés 300-dik
évfordulójára, megírandó a Bocskay István élet- és
jellemrajza is.
A füzetekre nézve tartalmilag az a föltétel, hogy
az evangéliom lelke buzogjon bennök és építőleg, buzdítólag hassanak; alaki tekintetben pedig a népszerű
és tősgyökeres magyar nyelv. A füzetek terjedelme
egy nyomtatott ívnél kisebb és másfélnél nagyobb nem
lehet. A közlésre elfogadott dolgozatok a Társaságtulajdonába mennek át és kis nyomtatott ívenkint 50
koronával díjaztatnak.
A pályázat nyílt, bárki részt vehet benne; jeligés
levélke nem szükséges. A kéziratok folyó évi június
15-ig a Társaság alólírott titkárához (Budapest, Kálvintér 7. sz.) küldendők be.
A választmány megbízásából
Budapest, 1906 január havában.
Szöts

Gáspár János, a perecseni ref. gyülekezetnek
46 éven át volt lelkipásztora, élete 76-dik évében, f.
hó 4-én elhunyt.
Nyugodjék békével!

KÜLÖNFÉLÉK.
Tejgazdaság. Minden gazdálkodó arra a tapasztalatra jutott, hogy télen az istállóetetés következtében,
a tehenek tejelő-képessége és a tej minősége csökken.
Ennek következtében nem mulaszthatjuk el a gazdálkodó urak figyelmét felhívni a több mint 50 év óta
sikerrel alkalmazott Kwizda-féle korneuburgi marha-tápporra, melynek előállítója Kwizda Ferencz János es. és
kir. oszrák-magyar és román királyi udvari szállító állatgyógyászati preparátumok számára, Korneuburgban, Bécs
mellett. Ezen készítmény állandó adagolása, mint póttakarmány, a teheneknél nemcsak a tej minőségét feljavítja, de a tejelő-képességet is fokozza.

Farkas,

társulati

titkár.

*

Egyesületi aranykönyv. Fábián Gyula kolozsvári
lakos kétezer koronát adományozott a protestáns országos árvaegyesület alaptőkéjének gyarapítására. Az
összeget, a melyet egy végrendelet végrehajtásáért kapott, hálából ajándékozta az egyesületnek azért, hogy
árva gyámfiát árvaházában a társadalom hasznos és
munkás tagjává fölnevelte.
A székesfehérvári ref. temetkezési egyesület f.
hó 6-án tartotta évi rendes közgyűlését, mely alkalom-

Az orvosi tudomány támogatására leginkább őszszel szorulnak azon szerencsétlen betegek, kik a tavasz
és a nyár folyamán a különböző gyógyhelyeken hiába
kerestek javulást súlyos bajuk ellen. Annál kétségbeejtŐbb helyzetük, mert a természet épen őszkor kérlelhetetlenül pusztítja a beteg szervezetet. A most uralkodó
gyógyirányok képtelenek a természet ezen pusztító hatását ellensúlyozni vagy körülhatárolni. Alapelveik hibásak
és ezek alapján szorgalmazott eredményeik meddők.
Üdvös kivételt képez egy új és eredeti gyógyirány, mely
nemcsak a szervezet ellenálló képességét növeli, de
képes a kóros folyamatok rohamos fejlődését vagy egészen megakadályozni, vagy legalább körülhatárolni. Ezen
gyógymód a vérgyógyítás (Hemopatia). Ezen gyógymód

által a test új és vegyileg tiszta, egészséges vért kap,
a vérkeringés rendbe jön, mi által az összes szervek
táplálkozása javul, ezzel pedig a szervek ellenálló
képessége emelkedik. Valóban kiválók ezen gyógyuld
eredményei köszvény, görvélykór, aszthma, idült gyomörés bélbajokban, s,zív-, ideg- és vérbántalmaknál. Két év
óta több farkas-(Lupus-)bajnál oly feltűnő gyökeres
eredményeket ért el, liogy ezen kezelés farkasbetegeknél
sokkal szebbnek és jobbnak bizonyult, mint a nagyra
becsült és jónak bizonyult „Finsen"-féle kezelés. A vérgyógyítás megalapítója és egyedüli képviselője dr. Kovács J. fővárosi orvos, kinek V., Váczi-körút 18. szám
alatt van ezen czélnak szolgáló rendelő intézete.
Kitüntetés. A nagy nemzetközi szakácsművészet,
élelmiszerek és italok kiállításán Bécsben, mely kiállítást
0 Felsége, továbbá Mária Jozefa főherczegnő, Ferenez
Ferdinánd főherczeg és neje s még számos magas
személyiség is megtisztelte látogatásával, az ásványvizek
között a legmagasabb kitüntetésben a Szt. Lukácsfürdöi
Kristályforrás ásványvíz részesült, a mennyiben díszoklevelet és aranyérmet nyert.
Felelős szerkesztő: H a m a r István.
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Salvator

Salvator-forrát

igazgatósága

A

Eperjest*

forrás
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali ós borvíz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegitett pohárral igyék éhgyomorra.
Kívánatra telítésnélküli töltést is szállít a
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Fölöslegessé teszik az ínylemez használatát, a szájI ból kivenni nem kell és nem is lehet; a gyökerek
1V eltávolítása fölösleges, rögtön használható úgy az
?
evésre,' mint a beszélésre.
A
!
'
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Szagot vagy ízt = =
sohasem kap, eltörhetetlen.

15 évi jótállás; vidékiek 2 4 óra f
alatt kielégíttetnek.
' ?

A Számos kitüntetés és elismerőlevél a legmagasabb £
.
körökből.
,
. .
* Egyedüli specziálista a szájpadlásnélküli műfogak ^
és fogsorok készítésében.
^

• -

Természetes vaimeotei
£ithion-forrás
kitönS hatású
»ese-, hőljrag-, rheuma-,
6a Itöüivénybántalmaknál, Tizeletl nehézségeknél, erűkorbetegségeknél, a légző- ős emésztési szervek hurutainál
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2 forinttól darabja.
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Budapest, Kerepesi^-út
26. szám. |
<*>*$<
.*»

A R A N Y,
ezüst ékszerek é s agyházi szerek legolcsóbban
kaphatók:
14 kar. arany gyűrűk . . .
14 „
„ női melltük.
14 „
„ nyakkendőtök .
14 „
„ karkötők . .
ezüst ezigaretta szelenczék .
ezüst botok
. . . . . .
amerikai system RoskopfÓrák
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LAJOSNÁL

csak IV., EGYETEM-UTCZA 7/a.
Árjegyzéket kívánatra ingyen és bérmentve küldök.

Szt. Lukácsfürdö Kútvállalat Budán,
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk.

Országh Sándor
orgona- és
harmonmmgyáros
cs. és kir. udvari szállító

HIRDETÉSEK.

R.-Palota (Budapest

mellett)

Alapíttatott iSOl-Jben.

REF. ZEHEKÖZLÖNÜ
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ványszámot

b ö 1

mindenki

kérjen

mutat-

Sárospatakról.

Az ISSJ. é v i kiállításon « N a g y dis/ókle\éh> é s
n F e r e n c z - j ó z s e f l o v a g r e n d d e l » , az 1994. évi veszprémi k i á l l í t á s o n a r á n y é r e m m e l kitüntetve, azonkívül számtalán k i t ü n t e t é s é s e l i s m e r é s .
Készít kfcllemes é s t ö m ö r hangú, legjobb é s l e g újabb rendszérű o r g o n á k a t . E l v á l l a l javításokat
é s átalakításokat. Kisebb o r g o n á k készletben van- •
nak. Szolid munka é s jutányos árak. Áz orgonák
jóságát m i s e m bizonyítja inkább, mint a z , h o g y
1 gyár alapítása óta 4 0 0 - n á l több új o r g o n a lett
m e g r e n d e l v e é s készítve.
és részletes
tervezet
kívánatra
Árjegyzék
díjmentesen
küldetik.

Grand Prix, Párisi világkiállítás 1900,

KWIZDA FEBEÜCZ

JÁHOS

08. és kir. osztrák-magyar, román királyi és bulgár fejedelmi
udvari szállító*
kerületi gyógyszerész Korneuburg, Bécs mellett

KW
I Z D A-ftílc RESTITÜTIÜNSFLUII)
cs. és kir. SKaliiMlnlniRznU mosóvíz lovak számára,
1 üveg ára kor. 2.80.
Negyven év óta van használatban az udvari istállókba!,
? a legnagyobb katonai éí
polgári istállókban is a loval
izmai erősítésére, fárasztó menetek előtt és után, ficzamodásoknál és az izmok merevedésénél stb.; a lovat Í
rainingben bámulatos ered
mény felmulatására képesíti

A hangszerek királynője az Orgzm!
Ily házi orgonát vagy

HARlüOIIIUtiiOT

bárki megszerezhet magának'75 f r t t ó l feljebb minden árban.
I s k o l á k é s d a l á r d á k részére erős, n a g y h a n g ú
európai szerkezet a l e g a j á n l a t o s a b b , m a g á n h a s z n á l a t r a a f é n y e s e n bevállt amerikai rendszerű,
melyek a legfinomabb kivitelben, kellemes, lágy,
mindamellett erős h a n g ú k n á l f o g v a a z egész
zenekedvelő világot m e g hódították.
Mielőtt valaki h a r m o n i u m o t vesz, n e mulaszsza el

KWIZDÁ= korneuburgi marhatáppor

Reményi Mihály
a m. kir. z e n e - a k a d é m i a
szállítójától á r j e g y z é k e t
kérni

Diát. szer lovak, szarvasmarhák és juhok részére
Vi doboz ára kor. 1.40
Va »
„ „ -.70

B U D A P E S T ,

50 év óta a legtöbb istállóban használatban van étvágy-hiány s rossz emésztésnél, a tej javítására és a
tehenek tejelőképességének
fokozás ára.

Király - utca 4 4 P.
Az összes h a n g s z e r e k d ú s t á r h á z a . Mindennemű
h a n g s z e r e k s z a k s z e r ű j a v í t á s a . — Kitűnő húrok.
Czimbalmok 5 évi k e z e s s é g mellett.
K i v i t e l nng'ybnii

v-lrf»li csnk ezen vídjegygyel ellátott.
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
Főraktár: Török József gyógyszertára
Király-utcza 12. és Andrássy-út 26.

mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA
Budapest, VIII., József-körút 15.
I
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Magyar tanszerkészitö-intézet.

F e l d m a n n Gyula,

Harmóniumokat
Árjegyzék ingyen és
bérmentve.

kicsinyben.

Tanerőknek külön
százalékcngedmény

Részletfizetés engedélyezve.

B u d a p e s t . V I . , Felső=erdlősor 5 .
Magyarország első és legnagyobb tanszergyára, mely
kizárólag tanszerek előállításával foglalkozik.
Külön osztályok fizikai, khémiai, természetrajzi, geometriai,
szabadkézrajzi és minden egyéb tanszerek előállítására.
Vetítőkészülékek. A modern rajztanítás taneszközei. Az eredeti és engedélyezett saját szerkesztésű fizikai alapfölszerelés kizárólag itt rendelhető meg. Óvakodjunk utánzatoktól.
Az egyes osztályok kiváló szaktanárok vezetése alatt állanak. Miniszterileg engedélyezett tanszerek. Miniszterileg
ajánlott beszerzési forrás.

Orgonaépítési m ű i n t é z e t

Ezen czégiáblán ismerhetők fel azon üzletek,
egyedül

a melyekben
árusítlatnak

eredeti SINGER varró- I

A m i gépeink n e m
szorulnak

ajánlásra.

Csak arra kérünk
ügyelni, hogy

kellő

helyen vásároljon.

Singer Co. Varrógép Részv. Társ.
Budapest: IV., Újvilág-utcza 16.
Budapest: VII., Kerepesi-ut 32.
,,
IV., Muzeum-körut 27.
„
VII., Király-utcza 52.
VI., Teréz-körut 21.
„
II., Fő-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi-u. 14.
HORNTÁNSZKT V l K T O B 0 8 . ÉS KIS. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA

R i e g e r Ottó
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyéra

Budapest, VII., Garay-utcza 48.
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Ferencz József-rend lovagja.
A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
csőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 30 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt árban elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kívánatra díjmentesen.
BUDAPESTEN.

PROTE

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP

Hirdetési díjak :
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor.
Fél oldal
20 kor.
Negyed oldal
10 kor.
Nyolczad oldal
5 kor.

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő :
H A M A R ISTVÁN.

Megjelenik minden vasárnap.
Előfizetési ára :

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a hová a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendök.

Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 fillér.

TARTALOM. Vezérczikk: Egy kis áttekintés a szomszédságba. Szentmártoni. — A korvát-szlavon-dalmátországi új felekezeti
törvény. Kulifay Elek. — T&rcza: A vallás működése a társadalom evolueziójában. — Könyvismertetés: Debreczeni
Lelkészi Tár. tí. Pap István. — Misszióügy: Üj magvak a keresztyén magvetők számára. — R é g i s é g : Agendák a
XVII. századból. FÖldváry László. — Irodalom. — Egyház. — Iskola. — Egyesület. — Gyászrovat. — Különfélék. — Pályázatok. — Hirdetések.

Egy kis á t t e k i n t é s a szomszédságba.
A szomszédság, melynek házatájára, szíves
olvasóm, át akarlak vezetni: Ausztria. Mi magyarok,
különösen az utóbbi évek nehéz küzdelmei között,
nem valami kedvesnek tartjuk ezt a szomszédságot s nem is igen kívánunk átlátogatni hozzá.
Nem is mint politikusokat óhajtom olvasóimat egy
rövid látogatásra áthívni ebbe a szomszédságba,
hanem mint protestánsokat. Ha mint politikusok
nem kívánunk is osztrák szomszédainktól tanulni,
talán tanulhatunk tőlük, mint protestánsok.
Ausztria tartományait és nemzetiségeit a mult
évszázad utolsó tizedében egy hatalmas mozgalom
ragadta meg s foglalkoztatja még ma is: a Los
von Rom, elszakadás a római katholikus egyháztól. Nincs okunk tagadni, hogy ennek a mozgalomnak a megindulását legelső sorban a politikai
torzsalkodások és azok között a pápaság és az
osztrák pápás klérus kétes magatartása okozta,
s hogy a forrás, a melyből fakadt, nem épen
mondható tisztának. Ennek megengedése azonban
a mozgalomnak csak legelső megindulására vonatkozhatik. A fejlemények a mellett tesznek bizonyságot, hogy a politikai hatalommal szövetkezett
lelki zsarnokság ellen megindult küzdelemben
Ausztria népei nemcsak politikailag világosodtak
meg, hanem kiáradt leikökbe az evangéliom igaz
világossága is. Ezt bizonyítj a az a körülmény,
hogy bár a mozgalom megindulását okozó politikai viszonyok azóta jelentékenyen megváltoztak,
a Los von Rom mégsem szűnt meg, sőt feltartóztathatlanul halad tovább, és pedig megtisztulva,
mint evangéliomi reformáczió.
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Az osztrák római kath. főpapság mindent
elkövet ugyan a mozgalom elfojtására, de hasztalan. Az evangéliom ereje megragadta a lelkeket
és évenként sok ezerekkel szaporítja az osztrák
protestáns egyházak tagjainak számát. így csak
a mult évet és csak az evangélikus egyházat illetőleg azt olvasom egy legközelebb kezembe került
statisztikai kimutatásban, hogy 1905-ben körülbelől 4000 megvilágosodott lélek hagyta el a
pápás egyházat s csatlakozott az evangélikus egyházhoz, a mely a mozgalom megindulása óta több
mint 37,000 lélekkel szaporodott. Szintén tekintélyes, sok ezerekre menő lelket vezetett a Los
von Rom mozgalom a református és az ó-katholikus egyház kebelébe is.
Olvasva azonban a statisztikai kimutatásokat,
engem nem annyira az ragad meg, hogy mily
sok ezer lélek rázta le magáról a pápás egyház
bilincseit, hanem sokkal inkább az az élénk, a'lkotó
tevékenység, a mely az új tagokkal is jelentékenyen megszaporodott s a mozgalom által animált
osztrák protestantizmus körében folyik.
Ennek meglátása végett kérem olvasóimat is,
hogy látogassanak át velem egy kis időre a szomszédságba.
Forrásom, az Evang. Őrálló, a következők
felől tudósít és pedig, úgy hiszem, csupán az
evangélikus egyházat illetőleg: „Mindenütt folyik
a szervezkedés, a rendezkedés munkája. Hat új
egyházközség keletkezett — t. i. 1905-ben —
(1898 óta már 25); a prédikátori állásokat szintén
hattal szaporították és evang. vallásoktatást 23
helyen vezettek be. Mahrenbergen, Ugertsthalon,
Turnban, Warnsdorfon, Lobositzen, Königsbergen

E L S Ő MAGYAR T E J G A Z D A S Á G I G É P - É S E S Z K Ö Z G Y Á R
FUCHS és SCHLICHTER, Budapest, VI., Jász-utcza 7.
ToÍQ7ftuotkc7oti h n r a n r l f n ó Q o k k < t z i e r ö " é s s ó h a j t á s r a , szállít
lOJötUlöllUJtClI UulolluG&vOGfV mindennemű tejgazdasa^í gépeket és
eszközöket tejszallításlioz, vaj- és sajtgyártáshoz stb.
M*

hatArtalan
ioaiajaij fíirrtí
lUlUt mennyiseg
otn veszünk át.
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új templomot szenteltek, s a galicziai Neudorfon
új imaházat adtak át rendeltetésének. Számos új
templomépítési egyesület keletkezett, s templomalapkő-letételi ünnepet iilt Cilii, Gallneukircken,
Weissert, Innsbruck, Neuhaus és Mahrisch-Ostrau.
— Az új paplakokat és iskolaépületeket nem is
említjük, számuk 9-re megy. A fontosabb események köziil való, hogy Bielitzen (Szilézia) deczember
17-én avatták fel az új diakonissza - anyaházat,
Ausztriában már a 3-dikat. Gallneukirchen, Bielitz
és Prága most már 150 diakonisszát tud felmutatni, s a mult évben összesen 4 új munkaállomást szerveztek Graz, Braunau, Neudeck és Reichenbergen. Hasonló fontos belmissziói esemény
volt a bialai árvaház felavatása. A tescheni ev.
leányintézet új épületet kapott, a waierni mentőház
meg lett nagyobbítva, Klagenfurtban új leányintézetet és Lembergben diákotthont létesítettek s
a bécsi theol. otthont kibővítették. — Az egyesületi élet is nagy virágzásban áll. Az osztrák
Gusztáv Adolf-egyletnek ez idő szerint van 18
fiókegyesülete, 474 férfi-, 50 nő-, 4 ifjúsági és 15
gyermekegyesülettel, a melyek összesen 53,386
férfi, 20,768 női és 11,341 gyermektagot számlálnak. Mult évi bevétele, a női egyesületeken
kívül, 72,895-95 koronát tett ki. — Az Evangelische Bund 70 helyicsoport által törekszik az
evang. öntudatot ébren tartani s ugyancsak e
magasztos czélnak szolgál a 120 ifjúsági egyesület is. A cseh nyelvű protestánsok „Konstanzi
Unió" czímen ép olyan egyesületet alkottak, mint
az Evang. Bund."
A ki ezeket az adatokat végigolvasta, lehetetlen, hogy tisztelettel ne hajoljon meg az ausztriai protestantizmus és legelső sorban az evangélikus egyház előtt. Ezek az alkotásokról szóló
száraz* adatok azt mutatják, hogy ausztriai protestáns testvéreink és azok egyházi hatóságai s lelkészei megértették az idők jeleit és teljes mértékben felfogták hivatásukat. Nemcsak arra törekesznek teljes odaadással, hogy evangelizálják a
Los von Rom mozgalmat, hanem arra is, hogy
az evangéliom édességét megízlelt lelkeket megfelelő táplálékkal lássák el és az általános felbuzdulást olyan alkotások megteremtésére használják
fel, a melyek élővé teszik az egyházi életet s
bármily körülmények között is biztosíthatják az
egyház fennmaradását és virágzását.
S cselekeszi mindezeket egy olyan egyház,
a mely evangelikus részében alig éri el a 350,000,
református részében a 130,000, együttvéve a 480
ezer lelket. Ausztria két protestáns egyháza népessége csak Vs-ad része a magyar két protestáns
egyház népességének, s a tevékenységben, az alkotásokban mégis felülmúl bennünket. Az osztrák
protestantizmus eleven, fejlődő, hódító, alkotó; —

mi magyar protestánsok pedig inkább csak láttatunk élni, nem előre, hanem visszafejlődünk, nem
hódítunk, hanem fogyunk, s a helyett, hogy alkotnánk, még az ősök alkotásait is sokszor pusztulni hagyjuk.
Ne vegye ezt az állításomat senki rémlátásnak és a levegőből kapottnak. Tekintsen bele a
hivatalos állami statisztikába és jelentésekbe s
meg fog győződni a felől, hogy szaporodás tekintetében túlszárnyalnak bennünket a többi felekezetek; hogy elemi iskoláink évről-évre fogynak;
egyházi és iskolai autonómiánk erősen át van
lyuggatva; hogy veszítünk a réven, veszítünk a
vámon, s ha újabban nagyobb alkotások tervét
dolgoztuk is ki, azok csak papiroson vannak s
testet csak akkor ölthetnek, ha a mindenható
államnak tetszik megnyitni pénztárát, hogy megadja a hiányzó anyagiakat.
S a két szomszéd házatája között mi okozza
e nagy különbséget? Nem nehéz kitalálni. Ausztria protestáns egyházait az élő evangéliom ereje
ragadta meg s viszi mind többről-többre, jobbróljobbra ; mi közöttünk pedig meglankadt ez az erő.
Ott felbuzogtak az evangéliom életet adó vizének
kútfejei; nálunk pedig elsekélyesítette azokat a
törvény külső oltalmában való bizakodás s az ez
alatt megszokott sablonszerüség és kényelmesség.
S mi volna az orvosság? A szentírás egy
pár versével felelek reá. „És mind a kutakat,
melyeket az ő atyjának szolgái ástak vala Ábrahámnak, az ő atyjának idejében, megrekeszték a
filiszteusok és földdel bétölték azokat. . . . És
ismét megásá a kutakat Izsák, melyeket ástak
vala az ő atyjának, Ábrahámnak idejében, melyeket
az Ábrahám holta után bétöltöttek vala a filiszteusok,
és azon nevekkel nevezé azokat, a mely neveket
azoknak adott vala az ő atyja." (Gen. 2 6 : 1 5 , 18).
Nekünk is meg kellene ásnunk az atyáink
által ásott, de eliszaposodott, betömődött kútfejeket.
S ha buzogna azokból az evangéliom élő és éltető
vize, mi is felébrednénk lethargiánkból s új képet
nyerne egész egyházi életünk.
Szentmártoni.

A horvát-szlavon-dalmátországi ú j
felekezetközi törvény.
(Folytatás és vége.)

Törvényjavaslat a hitfelekezetközi viszonyokról.

II.
Az egyik ker. hitfelekezetből a másikba áttérésről.

14. §.
Az áttérés, akármelyik törvényesen elismert hitfelekezetbe, saját elhatározása folytán, mindenkinek meg
van engedve, a ki életének 18-dik évét betöltötte.

15. §.
A ki az áttérést elhatározta, ezt az elhatározását
tartozik illető lelkipásztorának két ízben bejelenteni, és
pedig első alkalommal egyedül maga, másodszor pedig,
első ízben tett nyilatkozata Után, 8 nap múlva, két
nagykorú tanú jelenlétében, és tartozik nyilatkozata felől
lelkipásztorától írásbeli bizonyítványt kérni.
Ha az illető lelkész a kérelmezett bizonyítvány
kiadását megtagadja, vagy az illetőt egyáltalában meg
sem hallgatja: akkor a tanúk, az illető jelenlétében,
az elsőfokú közigazgatási hatóság előtt nyilvánítsák ki,
hogy az áttérő az ő jelenlétükben, saját lelkésze előtt
kinyilvánította azon akaratát, hogy hitfelekezetéből kilépni óhajt, illetőleg hogy az illetőt lelkipásztora meg
sem akarta hallgatni.
Ezen jegyzőkönyvi kijelentésről az illető közigazgatási hatóság rögtön értesíteni fogja annak a hitfelekezetnek a lelkészét, a melyből az illető kilépni akar,
úgyszinte azt a lelkészt is, a kinek felekezetébe az áttérő belépni óhajt.
16. §.

Miután az áttérni óhajtó felmutatja volt lelkészének bizonyítványát azon lelkész előtt, a kinek felekezetébe áttérni akar, vagy ha ez utóbbi lelkész megkapja
a közigazgatási hatóságtól a tanúk jegyzőkönyvi nyilatkozatát : ezzel ez az egyház teljesen fel van hatalmazva
arra, hogy kötelékébe vegye azt, a ki áttérni akar.
Az áttérés megtörtént, mihelyt az átvevő lelkész
az áttérőnek kijelentette, hogy őt átvette.
17. §•
Az a lelkész, a ki az áttért tagot egyházába fogadta, köteles az illetékes elsőfokú közigazgatási hatóság útján azonnal értesíteni azon hitfelekezet lelkészét,
kihez az áttérő eddig tartozott.
A lelkészek azokat, a kik hitfelekezetükre áttértek, kötelesek az anyakönyvbe bejegyezni, a dátummal
együtt, a mikor azokat átvették. Ezen anyakönyv kivonata az áttérőnek hitvallását fogja kitüntetni.
18. §.

A törvény értelmében végbement áttérés után az
áttérőre nézve megszűnnek mindazon hitfelekezeti kötelezettségek és jogok, melyekkel előbbi egyháza vagy hitfelekezete iránt tartozott, illetve a melyeket abban
élvezett.
19. §.
A jelen törvény rendelkezése ellenére történt áttérések érvénytelenek. Ezenkívül mindazok, a kik ily
törvénytelen átvételben közreműködtek, a 24. §. értelmében büntettetnek.
III.
A gyermekek vallásáról.

20. §.
A törvényes vagy törvény útján törvényessé lett
gyermekek a szülék vallását követik, ha mind a két
szüle egyugyanazon egyházhoz tartozik.

Törvénytelen gyermekek anyjuk vallását követik.
A lelenczeknek s általában oly gyermekeknek, a
kiknek szülei ismeretlenek, vallását az állapítja meg, a
ki őket fizetés nélkül felnevelésre átveszi. Máskülönben a kirendelt gyám.
21. §•

A vegyesházasságoknál jogukban áll a szüléknek,
hogy az esketés előtt vagy az után egyességet kössenek arra nézve, hogy minden, vagy egyes gyermekük az
anya vallását kövesse.
Ilyen szerződést csak maguk közt köthetnek a
szülék érvényesen. Az ilyen szerződés azonban elveszti
érvényességét, ha az egyik, vagy mindkét szüle más
hitvallásra tér át.
Egyik, vagy mindkét szüle ebbeli kötelezettségének
egy harmadik személyre való átruházására nem jogosult.
Ha szerződés nem köttetett, a gyermekek mind
atyjok vallását követik.
2 2 . §.

A gyermekek hitfelekezete, mely már a 20. és 21.
§-ok által megállapíttatott, nem változtatható meg a
18-dik év betöltése előtt, kivéve a következő eseteket:
1. A vegyesházasságokban a szülék a hét éven
alóli gyermekeknél, a 21. §. keretében, megváltoztathatják a hitvallást, a melyhez eddig a törvény vagy
szerződés szerint tartoztak.
2. Mikor egyik, vagy mind a két szüle, vagy törvénytelen anya más vallásra tér át, a hót éven alóli
gyermekekkel úgy kell elbánni, mintha az áttérés után
születtek volna.
3. Törvényesített gyermekekkel, a kik 7 évüket
még nem töltötték be, úgy kell elbánni, mintha törvényes házasságban születtek volna.
4. Kivételes és különös tekintetre érdemes esetekben, főképen az egyféle hitben való nevelés érdekében,
a gyámhatóság, a szülék, a gyám és más személyek
kívánságára, kiknek jogában áll a neveltetés, megengedhető a gyermek vallásának megváltoztatása 7 éven felül
és 18 éven alól is.
23. §.
A szülék és gyámok, kik ezen előírás ellenére
járnak el, a 24. §. értelmében büntettetnek.
Jelen rendelkezés megsértése esetében a közigazgatási hatóságnak úgy kell eljárnia, mint a hogy a 21.
és 26. §-ok szólnak, s elrendelni, a mi a törvénynek
megfelel.
IV.
Átmeneti és záró határozatok.

24. §.
Jelen törvény áthágása 500 korona, azaz ötszáz
korona pénzbüntetéssel birságoltatik. Nagyobb vétségek,
vagy ismételt vétségek a pénzbírság mellett még 60
napi elzárással is büntethetők.

25. §.

TÁRCZA.

Jelen törvények értelmében való eljárásra a közigazgatási hatóságok illetékesek.
A felebbezési határidő 14 nap.
Rendes, hivatalból való eljárás használandó.

A vallás működése a társadalom
evolueziójában.
(Folyt, és vége.)

26. §.

A vegyesházasságból született ama gyermekek hitfelekezeti vitás ügyei, a kiket illetőleg a szülők már egyszer megegyeztek, csakis az apa, anya vagy gyám követelése folytán vétethetnek tárgyalás alá. Ily kérelmek
beterjeszthetők mindaddig, míg a gyermek 7-ik évét
be nem töltötte.
27. §.
A horvát-szlavon-dalmát kir. kormánynak vallásügyi osztálya el fogja rendelni szükség esetén, a végzés
jogerőre jutása után, hogy a gyermek azon hitfelekezet
anyakönyvébe Írassék be, a melyhez a végzés értelmében tartozik.
28. §.

A jogerőre jutott végzés folytán az egyik hitfelekezet anyakönyvébe történt beírás érvényessége nem
függ azon másik felekezet anyakönyvéből való kitörléstől, a melynek anyakönyvébe a gyermek előbb be
volt írva.
29. §.
A nem Horvát-Szlavonországi illetőségűek hitfelekezeti hovatartozása, valamint személyi egyéb állapotuk
is, saját hazájuk törvényei szerint biráltatnak s intéztetnek el.
A horvát-szlavonországban megtörtént áttérésre
nézve ezen törvény szabályai érvényesek. Azon esetben,
ha az illetők sem egyik, sem másik, e királyságban
elismert felekezethez nem tartoznának, egyik vagy másik
felekezetbe átlépésükre vonatkozó elhatározásukat az
illetékes elsőfokú közigazgatási hatóságnál tartoznak
bejelenteni, a miről a hatóság az illető lelkészt, a kinek
egyházába belépni kívánnak, értesíteni fogja.
30. §.
Jelen törvény életbe lép azon napon, a melyen kihirdettetik. E naptól fogva minden eddigi törvények,
rendeletek, rendszabályok, a melyek e törvénnyel nem
összhangzanak, hatályon kivül helyeztetnek.
31. §.
Jelen törvény végrehajtásával megbizatik a bán, a
ki egyúttal felhatalmaztatik, hogy e törvény végrehajtására szabályrendeletet adjon ki.
Közli: Kulifay

Elek,

tordínceí ref. lelkész.

Ha azonban azt kérdezzük: mily szentesítésen
alapultak e társadalmi csoportoknak, melyek annyira
vallásosak voltak, hogy mi azt alig tudjuk elképzelni,
vallásos szükségletei: a felelet megszorítás nélkül mindig
ugyanaz. Mindig változatlanul természetfölöttin, e szót
észfeletti értelemben használva. Jóllehet a természetfölötti
fogalma magasabb rendűvé vált, mint a milyen az ősemberek között volt s a fejlődés ebben az irányban
tényleg haladásnak vehető ; ám a hit annak szentesítésében teljes erejében él tovább. A régi Görögország és
Róma vallása, legnagyobb befolyásuk idején, erejét
mindenütt a természetfölöttiben való hitből merítette; és
jól megjegyzendő, hogy hanyatlásuk e hit hanyatlásával
kezdődik és azzal mindvégig lépést tartott. A római vallás,
mely a római művelődés fejlődését oly mélyen befolyásolta, e befolyását annak egész történetén végig az
emberek lelkében élő ama hitből merítette, hogy szabványai és parancsolatai természetfölötti eredetűek. Jellemző vonásait összefoglalva, Lecky ezt mondja: „A
római vallás némely erényt mintegy hivatalosan szentesített és megünnepelte az oly esetek emlékét, melyekben
azok kiválóan nyilvánultak; helyi természete a hazafiérzést erősítette; a halottak imádása pedig a lélek
halhatatlanságába vetett bizonytalan hitet táplálta; fenntartotta a családban az atyai fennhatóságot; a házasságkötést sokféle, tiszteletet gerjesztő szertartással vette
körül; és egyszerű, tiszteletteljes jellemeket hozott létre,
melyek mély alázattal vetették magokat alá egy mindeneken uralkodó gondviselésnek és lelkiismeretesen megtartották a szent szertartásokat." 1 A természetfölöttiben
való hit tényleg mindenütt megvolt és Róma vallásainak
az adta meg az erő lényeges elemét
Ha tovább, a mohamedanizmushoz és a buddhizmushoz fordulunk, mely két hit ma is a mi művelődésünk körén kivül élő emberek roppant tömegét befolyásolja, e lényeges vonásokat ott is megtaláljuk. A
magaviseletnek ugyanaz a szentesítése ott is. Müller
Miksa szerint a buddhista erkölcstan veleje a karmá-ban
való hitből áll, vagyis abból, hogy az ezen életben vagy
a megelőzőben végzett cselekedetek következményeit
tovább is érezzük. „Annak születünk, a minek megérdemeljük, hogy szülessünk; ebben az életben korábbi
tetteinkért bűnhődünk vagy nyerjük el jutalmunkat. Ez
a szenvedőt béketűrőbbé teszi, mivel érzi; hogy régi
adósságot rovogat le; a boldog ember pedig tudja,
hogy jótetteinek tőkéjéből él, s hogy igyekeznie kell
további ily tőkét tennie félre egy későbbi életre." 2 Egy
1
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Az európai erkölcs története. I. k. 176., 177. 1.
Természetes vallás, 112. 1.

pillantás elég annak megállapítására, hogy ebben a
hitben szintén a magaviseletnek észfölötti szentesítése
rejlik. Az ily elméletet bebizonyítani nem lehet; ellenkezőleg, oly okot tételez az fel, mely teljesen az ész
s a tapasztalat próbakörén kívül áll.
Ha a társadalomban élő ember vallásainak egész
mezejét, úgy a mai művelődésünket megelőzőitekét,
mint az azzal egykorúakét, áttekintjük : azt találjuk, hogy
e jellemző vonás minden vallásos hitben megvan. Ez
alól nincs kivétel. E vallások mindenütt a magaviselettel
függnek össze, s így társadalmi jelentőségük van; és
a végső szentesítés, melyet az általuk előírt magaviseletet illetőleg szolgáltatnak, mindenütt természetfölötti.
Végre napjaink haladott társadalmaihoz érve, a
dolgok igen érdekes állapotára bukkanunk. Azok a
tények, mik az előbbi fejezetben oly zavarók voltak, itt
meglepő szabályossággal jutnak kellő helyükre. A figyelő
kezdetben azt veszi észre, hogy, miként máskor is a
világtörténelemben, most is léteznek a hitnek oly alakjai,
melyeknek czélja a magaviselet szabályozása s mikben a
természetfölötti szentesítésnek nem jut hely. De, daczára
minden tiszteletnek azok iránt, kik e nézetet vallják,
kényszerítve érzi magát az ily hiteket legott mellőzni.
Észreveszi, hogy ezek közül egy sem bizonyult vallásnak ; egyik sem tarthat igényt arra, hogy nagy embertömegeket vallásmódjára befolyásolta és mozgatta volna.
E szabály alól nem talál kivételt. Ha csak bármelyikét
vallás gyanánt óhajtaná elfogadni, észreveszi, hogy pusztán
ama csekély számú egyén ipse dixit-jére volna kénytelen
azt tenni, kiknek azokat vallás gyanánt elfogadniok
tetszett.
Ha azonban a hit amaz alakjaihoz fordulunk, melyek
az embert kétségkívül vallásmódjára befolyásolják, azt
látjuk, hogy valamennyiben megvan egy kifejezett, egyetemes, jellemző vonás. Az általuk előírott magaviselet
szentesítése mindig, félreérthetetlenül, észfölötti. Áttekinthetjük egész mai világunkat, de e szabály alól kivételt
nem fogunk találni. Sőt, ha elfogulatlanok maradunk,
el kell majd ismernünk, hogy a természetfölötti elemnek
a vallásokból való kiküszöbölésére nem is mutatkozik
semmi hajlandóság. A keresztyén vallás történetében
tényleg nincs világosabb, sem megkapóbb tanulság,
mint e törvény igazolása. Helyesen mutatták ki, hogy
bármi véleményen legyünk a zsinatok döntvényei felől
a korai századok egyházi eretnekségeit illetőleg, legalább
annyi világos, nogy természetük nem volt magyarázó.
Tényleg annak ép ellenkezője volt. A magyarázat tagadása. A különféle eretnekségek, melyek ellen harczoltak,
nagyjában szólva, mindannyian azzal próbálkoztak, hogy
a Szentháromság titkát lehetőleg összhangzásba hozzák
a korukbeli okoskodásokkal — az agnoszticzizmussal, a
neoplatonizmussal, a raczionalizmussal — s hogy azt
ettől vagy attól a nehézségtől megszabadítsák ; szóval:
igyekeztek azt valamennyire „megmagyarázni". 1 Ám a

keresztyén egyház mindenféle észszerű magyarázatot
következetesen elvetett. Ha jobban nézzük a dolgot, azt
látjuk, hogy a vallásos vitatkozások egész napjainkig
a törvény alapján folytak. Az egyén hite meggyöngülhet,
mást a hittől visszatarthat, szervezhet pártot; de magukban a vallásokban nem találjuk bizonyítékát semmiféle
oly mozgalomnak, vagy a fejlődés oly törvényének, mely
az észfölötti kiküszöbölésére irányulna. Ellenkezőleg:
bármennyire különbözzenek is a létező vallásos hitek
egymástól, vagy a mult vallásától, az a közös vonásuk
megvan, hogy mindannyian megalkuvást nem tűrve
állítják, hogy az általuk hirdetett lényeges tantételek
az elmét túlhaladják, hogy a magaviselet szabályai,
melyet meghagynak, észfeletti szentesítéssel látvák el, s
hogy a jó s a rossz — jó és rossz isteni, vagy természetfölötti rendeletre, bármely egyéb októl függetlenül,
vagy azon túl.
Ez mindenféle vallásra áll, a melyet a körültünk
levő világban az embereket befolyásolva látunk. A
természetfölötti elem a vallásokban, panaszkodik Spencer
Herbert, „nagy erővel él tovább, le napjainkig. A vallásos
hitek, akár elismertek, akár szakadárságok, mindannyian
azt a hitet testesítik meg, hogy a jó s a rossz egyszerűen
az isteni rendelet következtében jó és rossz." 1 Ez így
van; de nyilván nem az emberben levő valamely jelentéktelen ösztönnél, hanem társadalmi evolucziónk egy
alapvető törvényének erejénél fogva, Nem mintha az
ember, megromolva, visszautasítaná a világosságot, melyet
az az ethikai iskola tart eléje, mely legfelsőbb kifejezését a Spencer Herbert elméleteiben találta. Egyszerűen
azért van, mivel a társadalom mélyen gyökerező ösztöneinek igazabb tudományos alapjuk van, mint divatos
tudományunknak.
Végre, ha eddigi vizsgálódásunk bennünket helyes
következtetésre vezetett, megtaláltuk a fonalat egy csomó
oly tényhez, mely már sok megfigyelő érdeklődését
felköltötte, mely azonban eddigelé tudományos magyarázat nélkül maradt. Látjuk immár, mért van az, a mit
Lecky állít, hogy „minden vallás, a mely az emberi
nemet kormányozta, úgy lett, . . . . hogy, miként a
közönséges vallásos nyelv kifejezi, a szívhez szólt," 2
nem pedig az értelemhez. Vagy, miként a keresztyénség
egyik védője nemrég kifejezte: Egy vallás sem ér el
sikert érveléssel, vagy józan okoskodással, „ hanem az
ember amaz alapvető lelki ösztöneire való hivatkozással,
melyeket leginkább kielégít". 3 Azt is látjuk, miért van,
hogy daczára nyilvánvaló törekvésnek, hogy a vallásos
hitet a mai művelt osztályokból kiöljék, azok, kik a dologban a megalkuvást úgy próbálják létrehozni, hogy lerázzák azt a vonást, mely minden vallás lényeges eleme,
nem igen vergődnek zöldágra; s miért van az, — miként
egyik egyház egyik kiváló tagja nemrég megjegyezte —
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hogy a dogma-ellenes felekezetek legsoványabbam aratnak, míg a tömeg egyre a dogmatikus egyházakba tódul.
Lassanként megértjük, miért reménytelen és helytelenül irányított a dolog természeténél fogva, azok erőlködése, kik
azzal próbálkoznak, a mit Camus -és Grégoire próbált
megtétetni a fra.nczia forradalom szerzőivel: hogy a
keresztyénséget a Krisztusban való hit nélkül szervezzék
újra. A hit oly alakja, melyből az észfölötti elemet kiküszöbölték, nyilván nem képes többé a vallás tisztét
végezni. Husley nemrégiben az „emberiségnek a Comteisták által védelmezett vallásáról" 1 egy szigorú bírálatában azt állította, oly hangon, mely az egyénben mindig
magától jön, ha az emberi élet drámáját saját szempontjából nézi, hogy ép oly könnyen imádna „egy majmoktól
hemzsegő vadont", mint a pozitivisták raczionált képzetét
az emberiségről. De az összehasonlítás, mellyel végkövetkeztetésre jut, s melyben a pozitivizmussal szemben
a mormonizmus jelentékeny haladására utal, a megelőző
következtetések világánál magyarázatát leli. A mormonizmus a hitnek szörnyeteg alakja lehet és harczában
kétségkívül le fog győzetni a körülte uralkodó keresztyén
vallásoktól; de a vallás jellemző vonásait nem tagadhatjuk el tőle. Holott másfelől az „emberiségnek" Comte
által védett „vallása", noha igazán példás elveket halmoz fel, mégis nélkülözi a jellemző vonásokat. Nyilván
egyáltalában nem vallásos. Miként a hit egyéb oly alakjai,
melyek a magaviseletnek észfeletti szentesítést nem
szolgáltatnak, bár magukat vallásoknak hívják, a társadalom evolucziójában a vallás tisztét betölteni, a feltételek természeténél fogva, képtelenek.
Tehát az emberiség vallásos hiteiben nem csupán
a faj gyermekkorát jellemző tüneményeket bírjuk, hanem
nyilván társadalmi evolucziónk jellemző vonását. Röviden:
e hitek alkotják eszünk természetes és kikerülhetetlen kiegészítőjét ; és távol állnak attól, hogy esetleges felbomlás
fenyegetné Őket; sőt ellenkezőleg, nyilván az a rendeltetésük, hogy a társadalom növekedtóvel együtt nőjjenek,
annak fejlődésével együtt fejlődjenek, mindig érintetlenül
és változatlanul megőrizve azt az egy közös, lényeges
vonásukat, hogy a magaviseletre nézve észfeletti szentesítést nyújtanak.
És végre, mivel immár megértjük, hogy minden
vallás közös vonása volt: észfeletti szentesítéssel látni el
az egyéni érdeknek a társadalmi szervezetével szemben
való feláldozását, ép úgy látjuk azt is, hogy az áldozat
fogalma miért foglalt el oly főhelyet majdnem minden
hitben, s miért volt a vallás törekvése mindig az, hogy
ezt az elvet a legmélyebb benyomást előidéző ós leginkább bámulatba ejtő szentesítéssel lássa el. 2 És most
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Az egyén s a fejlődésben levő társadalmi szervezet érdekei
közt fennálló ellentétet fejezi ki Kant gondolata a belső és külső
élet közötti ellentétről; továbbá Green eszméje a természeti ember
s a szellemi ember közötti ellentétről; végül Caird-é az én s a
nem-én közötti különbségről. Mi nem zárkóznánk el az elől, hogy
a vallás Ficlitei értelmezését — mely szerint az az egyetemes ész

az a feladatunk, hogy a társadalmi fejlődésünk alapját
képező e kérdés igazi természetének felismeréséből eredő
eredményeket vegyük szemügyre. Ha a vallásos hit
valamely alakjára alapított társadalmi szervezetben megtaláljuk azt az igazi szerves képződményt, mely a
tudományra tartozik, akkor világos, hogy képeseknek
kell lennünk a fejlődés némely oly elvét fölfedeznünk,
melynek befolyása alatt a társadalom növekedése végbemegy. Ha a törvénynek engedelmeskedőleg kibontakozó élettünemények nagy sora abban az erkölcsi rendszerben gyökerezik, melyre valamely társadalmi tipus
épül, akkor képeseknek kel lennünk arra, hogy a mult
tüneményeit felkutassuk s hogy a mostani kor irányát
megfigyeljük; még pedig több haszonnal, mint eddig
akár a történelem, akár a társadalmi állapotok tanulmányozása lehetővé tette. Lássuk azért, a siker mily
kilátásával fordulhat a biologus, ki tudománya elveit
az emberi társadalomra idáig alkalmazta, amaz életfolyamat tanulmányozásához, melynek közepette élünk és a
melyet nyugati művelődés néven ismerünk.

KÖNYVISMERTETÉS.
Debreczeni Lelkészi Tár. Szerkeszti S. Szabó József. III. k.
Ára kötve 10 kor.

Egy vaskos, szép kiállítású könyv fekszik előttem,
a „Gyakorlati Papi Lexikon"-nak immár 3-dik kötete,
91 dolgozattal, változatos tartalommal. Vannak benne
bibliamagyarázatok, egyházi és szertartási beszédek, a
lelki gondozás körébe tartozó dolgozatok; gyászimádságok és különfélék.
Érdeklődéssel fordulunk az ilyen gyűjtemények
felé, már csak azon szempontból is, mert az ilyen gyűjteményes dolgozatok mintegy képét adják annak, hogy
miként prédikáltatik a mi gyülekezeteinkben Isten igéje,
milyen minőségű és ízű az a lelki táplálék, a mellyel
az Önállóbban gondolkozni és dolgozni szerető lelkipásztorok egy része — itt mintegy 80 — nyájának
nyújtani szokott. Tehát bizonyos tekintetben a lelkipásztorok szellemi nívójáról, hit- és lelki életéről, sőt
megvalósulása — elfogadjuk, ha elképzelhetjük, mintha az egyetemes ész magával hozná azt a felfogást, hogy legfőbb jó ama
fejlődési folyamat elősegítése, melyen a faj átmegy. De ha egyszer az emberi evoluczió jellemző kérdését világosan felfogtuk,
látjuk, az egyéni észszerííség mily feltétlenül elzárkózott ezen
álláspont elfoglalásától. Az csakis a Kant által kontemplált módon
érhető el: „az ész hite által, mely annak megvalósítására megköveteli Isten létezését" (t. i. az észfölöttiét). Az észfölötti szentesítést visszautasító egyének lehetőnek vélhetik, hogy szándékosan
vegyenek részt a haladó kozmikus folyamatban; de az ebből gyakorta vont következtetések hiányos felfogására vallanak ama ténynek,
hogy az azt lehetővé tevő érzelmek — miként maga művelődésünk — közvetlen termékei az észfölötti szentesítésre alapított
erkölcsi rendszereknek. E rendszerek folyásának közepette élünk
és mozgunk, s csak nagy szellemi erőfeszítéssel — melyre csakis
a legerősebb elmék képesek — bírjuk elképzelni, hogyan cselekednénk mi és mások, ha azok nem léteznének.

a gyülekezetek benső életének mivoltáról is tájékozást
nyújt vagy legalább kell nyujtaniok az ilyen beszédgyűjteményeknek ; mert hiszen jó prédikácziónak csak
az nevezhető, a mely idő- és alkalomszerű, vagyis a
mely a gyülekezet lelki szükségeinek megfelelő, és az,
a mely a prédikátornak Isten igéje által áthatott, megihletett bensejéből, egyéniségéből buzog elő. Hiábavaló
és eredménytelen „csácsogást" visz végbe az a „hitszónok", a ki a gyülekezet „feje fölött" prédikál, a ki
a levegő - égben vagdalkozik. Ilyen és ehhez hasonló
más szempontok kell hogy eldöntsék azon kérdést:
jogosult-e az, hogy más beszédeit mondjuk el a szószéken ? Szükség van-e arra, hogy évről-évre a kész
predikácziók egész seregével lépjünk elő és zörgessünk
a papi múzeumok ajtajain?
Sok helyen úgy fogják fel a dolgot, hogy a lelkésznek magának kell készítenie predikáczióit és nagyon
komolyan hangoztatják azt az elvet, hogy a mint nem
lehet valaki szabó, a ki nem tud egy kabátot megvarrni,
ép úgy nem lehet prédikátor sem, a ki nem tud maga
kellő módon ki- és odaszabni és összeállítni a maga
gyülekezete szükségleteinek megfelelő, építő beszédet,
Isten igéje alapján. Mint e lapok hasábjain már annyiszor felhangzott, bizonyára nagyobb örömmel üdvözölnénk mindnyájan a jó bibliámagyarázati segédkönyveket,
mint efemer értékű predikáczió-gyűjteményeket.
De lássuk immár nagy vonásokban a kötet tartalmát.
A Gyakorlati bibliamagyarázatok — szám szerint
8 — valóban nem elégítettek ki. Ilyés Jánoséi József
történetét magyarázzák, régi, sablonszerű gondolatokkal;
Barakonyi Kristóf pedig Jeremiás prófécziáinak magyarázata közben elfeledte azt az elvet, a melyet ker. prédikátornak Isten igéje hirdetése közben felednie nem
szabad, hogy Izrael reménysége a Krisztusban nyert
megtestesülést és betetőzést.
Ifjúsági istentiszteleti beszéd öt van a gyűjteményben. Kiemelkednek Csizmadia és Paulinyi beszédei,
a melyek evangéliomi zamatúak; a többiekben igen sok
a moralizáló, vagy mondjuk inkább professzori, IeczkéztetŐ elem, a melynek helye inkább az iskolában van.
Ha valakinek, úgy bizonyára az ifjúságnak kell igazán
Krisztust prédikálni, vagyis : nem csak épen utalni nagy
általánosságban az ő példájára, hanem valóban úgy és
akként megjeleníteni őt ott az ifjúság előtt, mint a
szolgálatkészségnek, önfeláldozásnak, hősiességnek, tisztaságnak stb. megtestesülését. Kerekes Gyula hangsúlyozza
beszédében a „józan" hitet. Ah! kedves lelkésztársam,
az ifjúság hit dolgában nagyon is „józan" és reáférne
egy kevés abból a pünkösti részegítő italból! Az ú. n.
„józan" prédikálás és vallásosság olyasvalamit jelent, a
melynek nincs színe, sava és zamatja!
A közönséges egyházi beszédek sorozatában is
vannak értékesebb dolgozatok, a melyekben vannak
megtermékenyítő eszmék és gondolatok. Értékesek dr.
Balthazár Dezső beszédei: Jézus a tengeren és a kaper-

naumi százados. Mindkét beszédben vannak lélektani
rajzok Jézusról; ezek azonban kissé önkényesek és
különösen az előbbiben szertelenek.
Hadd mondjam el itt azt, a mi több más beszédre
is vonatkozik, hogy a mi beszédeinkben nagyon túlságos
sok tért foglalnak el a gazdagok elleni rekriminácziók.
Én nem tudom, de a mi falusi gyülekezeteink átlagában
nem olyan nagyon sok a „gazdag". És mégis, ha valaki
a mi predikáczióinkat olvassa, azt kell hinnie, hogy itt
a legkisebb faluban is tuczatszámra vannak a nábobok.
Ha már így klasszisokba osztjuk a gyülekezetet, pz
akként történjék, hogy az egyes osztályok közeledését.
Istenben való egyesítését előmozdítsuk predikálásunkkal.
Érdekes egyházi beszéd a P. Czinke Istváné is,
bár felfogásában, az egyház részekre szakadottságát illetőleg, nem egészen korrekt és nem hangsúlyozza eléggé
a Krisztusban való egységet és ennek szükségességét.
Kiss Ferencz püspökladányi lelkész beszédei erőteljes és pásztorális jellegű beszédek. Különösen követendő példa gyanánt szolgálhat az alkalmi beszédek
közt olvasható „Jó elöljáró" czímű dolgozata. Ügyes kis
beszéd a Yértesy Móré a nőkről. Inkább történelmi
érdekkel bírnak a Balogh Ferencz „Könnyei a hon
felett", a melyeket az 50-es években ontott a munkásság
és önzetlen, tiszta jellemek hiánya felett.
Az ünnepi beszédek között van Kálvin Jánosnak
egy karácsonyi beszéde, jobban mondva bibliamagyarázcitB^ <x melynek gondos átültetéséért köszönettel tartozunk dr. Rácz Lajos tanárnak. Sikerült beszéd a Paulinyi Károly nagypénteki beszéde a „Három kereszt"
themája felett. Mély evangéliomi hangulat lengi át Virág
Sándor konfirmácziói elmélkedését. De már olyan húsvéti beszéddel, mint az „Új ég és új föld 1 ' czímű, nem
lehet igazi húsvéti győzedelmi örömöt kelteni a hallgatók lelkében.
Az alkalmi beszédek között szintén van néhány
sikerült érdemes munka. Ilyenek a Szigethy Zoltán hangulatos beköszöntő beszéde, Kiss József pápai lelkész
beszéde a Mária-kultusz ellen, Szakács Imre színes
reformácziói beszéde, Székely József kissé komor hangulatú őszi predikácziója. Szalóczy Pál — a Bersier
fordító — nagyon csinos úrvacsorai predikáczióval emelte
a kötet becsét. Tetszéssel fogja elolvasni mindenki Szele
György avatási, Soltész Elemér lelkészavatási, Sedivy
László beiktató — nagyon is alkalmi — beszédét. Jánosi
Zoltán predikácziójában szinte fitogtatólag jelenik meg
a prédikátor tudása és olvasottsága. Egyházszentelési
beszéd is van e sorozatban és Biky esperes jól eltalálta a hangot ennél a szép pásztorális ritka cselekvénynél. Ez és több e sorozatban foglalt alkalmi beszéd
önmagában véve ha sikerült is, de annyira magukon
viselik az alkalmiság jellegét, hogy mint e birálat elején
mondottam, legfeljebb mint az illető gyülekezet történetére világot vető dolgozatok bírnak érdekkel és értékkel.
A liturgiális beszédekről általában megjegyezhetem,
hogy kevés közöttük a sikerült. Hadd hangoztassam itt

azt az elvet, hogy egyetlen házaspár előtt és koporsó
felett sem volna szabad evangéliomi lelkipásztornak állnia
bibliája nélkül s általános közismert színes frázisok
helyett Isten igéjét kell hirdetni örömben s bánatban
egyaránt. A keresztelési beszédre vonatkozólag pedig
Tóth Ferencz mondja Liturgikájában: „az agenda materiája légyen a keresztségnek szerzése, tzélja, haszna
és a megkereszteltnek kötelessége, az egész beszéd olly
fontos, érzékeny, rövid, de világos, meghatározott értelmű
szókkal írt és megillető legyen, hogy mindenek az ő
egész figyelmetességeket ezen Tzeremóniára s az itt
előadott dolgokra függeszthessék." Ezen megszívlelendő
szabályok ellen vét különösen a 2-dik számú ker. beszéd
írója, a ki okosan beszél, de a keresztségről épen
semmit.
Az esketési beszéd a szó legszorosabb értelmében
pásztorális hangulatú kell, hogy legyen és ott, midőn a
3-dik számú beszéd írója szerint „fel vannak vonva a
vitorlák és indulásra kész a hajó", talán alkalmas az
idő arra, hogy egy bibliai útkijelölő jelmondatot véssünk az utasok szívébe. Van egy lelkészpárt eskető
beszéd is a kötetben. Hát ebben beszél az illető eskető
lelkész „álmok tündérországáról", „őszi napsugarakról",
képzeletről, s a végén a papné szép hivatásáról is, de
szerintem egy lelkész esketésénél mégis csak többet ér
az ilyen szólamoknál egy biblikus, mély hangú útravaló.
A halotti beszédek és imák között fognak találni
az előfizetők olyanokat, a melyeknek gondolatai máshol
is felhasználhatók. Ismétlem itt is: hogy „bene* beszélhessünk a koporsónál és sírnál, erre nézve a fődolog az,
hogy az evangéliom melegsége és világossága áradjon
ki beszédünkből a szomorodott szívűek felé. A hosszú
ú. n. elbeszélő imáknak, a melyek pedig nálunk oly
szokásosak, részemről nem vagyok barátja.
Csiky tanárnak épületes elmélkedése zárja be a
kötetet, a mely lehetett volna vékonyabb is.
A következő kötetek közrebocsátása alkalmával használja itt-ott a szerkesztő jobban a piros czeruzát és a papírkosarat is és valóban az a czél lebegjen szemei előtt,
— hiszen tudom, hogy nem anyagi haszonért fárad, —
hogy a közölt beszédek által olyan eszmék és gondolatok
jussanak el a lelkészekhez, a melyek által a mi kálvinista
magyar kathedráink színvonala a kor követelményeinek
megfelelőleg emelkedik. A prédikátorok figyelmébe pedig
szigorúbb önkritikát ajánlok. Ezzel bizonyára kellemesebbé teszik a szerkesztő ós a bíráló munkáját. Ne
siessünk a predikácziók és predikáczió-gyűjtemények
publikálásával!
B. Pap István.

MISSZIÓÜGY.
Új m a g v a k a k e r e s z t y é n
számára.

magvetők

Ki ne csodálkoznék azon az erélyes és odaadó
munkán, a melyet a brit ós amerikai keresztyének ki-

fejtenek ? A kik megfordulnak közöttük, ámulatba esnek,
midőn látják, hogy mennyiféle tényező működik ott s
csodálják azokat a szellemes módszereket, a melyekkel
az evangéliomot eljuttatni igyekeznek minden emberhez
s törekszenek erősíteni azokat, kiket már megragadott
az evangéliom ereje.
« Maga a nép élete és jelleme bizonyságot tesz
arról, hogy az a jó munka, a mit ott folytatnak, nem
eredménytelen. Az egyháztagok példásan támogatják
egyházukat s csak kevés akad olyan, ki részt ne venne
valami módon a keresztyén munkában. A gyermekeket
vasárnapi iskolába, mértékletességi, élő keresztyén szövetségbe gyűjtik, hogy az ifjú elmét fogékonnyá tegyék
az igazság és hithűség iránt. Az ifjak is tömörülnek az
Isten igéje és az egyháztörténet tanulmányozására s
buzdítják az embereket a templom látogatására. Ifjak
és ifjú lányok időt szentelnek arra, hogy adományokat
gyűjtsenek a külmisszió számára. A szegényekről sok
önkéntes buzgó lélek visel gondot. S mikor a lelkész
rámutat a szeretetmunkákra, a templomban külön gyűjtést
tartanak egyes czélokra (Hospitál Sundays). Férfiak és
nők egyaránt segítik lelkészüket és önként vállalkoznak
szegények látogatására, betegek és aggok felkeresésére
a kijelölt kerületben. Bibliát olvasnak nekik és imádkoznak velük. így azok is, kik nem mehetnek templomba,
részesülnek az örök élet kenyerében. Ismét mások meglátogatják a szegényházakat, kórházakat és műhelyeket
és virágokkal kedveskednek az ott levőknek. Külön
missziók alakultak bányászok, földművesek, vasutasok,
pinczérek stb. számára. Mindez csak néhány azon számos
közül, melyekkel az evangéliom hatása érvényesülést nyer.
Egyik legfigyelemreméltóbb a keresztyén irodalmi
munkásság. Keresztyén újságok, traktátusok, folyóiratok
csak úgy ömlenek a nyomdából havonként, hetenként,
naponként. Mindezt ezer s ezer kéz várja, hogy szétoszthassa. E munkában vezető helyet foglal el a Londoni Vallásos Iratokat Terjesztő Társulat (The Religious
Tract Society of London), mely 1799-ben alakult. E
társulat fennállása óta nem kevesebb, mint 3613 millió
példányt hozott forgalomba kiadványaiból s Budapesten
is az 1905. év folyamán 366,700 vallásos könyvet és
iratot adott ki 10 nyelven.
A kiadványoknak egyik érdekes fajtája újabban
az úgynevezett lokalizált újság, vagy traktátus. Több
egyház és egyesület számára egy füzet nyomatik, úgy
azonban, hogy az összes körök által megrendelt példányokon az illető egyház vagy egylet dolgaira vonatkozó
hirdetés, istentiszteleti sorrend, gyűlések ideje stb. olvasható. így azután a füzet — mivel sok példányban nyomatják — nagyon olcsón szerezhető meg.
A Vallásos Iratokat Terjesztő Társaság magyarországi vezetője : Webster Jakab, skót lelkész ily magyar
nyelvű helyi traktátusokat óhajt kiadni. Ez iratok kiosztásra valók lesznek. Czéljuk: a közönyösekben érdeklődést
kelteni, az igehirdetés által nyert igazságokat meggyökereztetni, az ifjakat lelkesíteni, a küzdőket bátorítani,

a csüggedőket vigasztalni, a lelkeket Krisztushoz vezérelni. Évenként 10 ily irat fog megjelenni; hat irat 4
oldalon, négy pedig 8 oldalon. Az előfizetőknek joguk
van az általuk megrendelt példányokon helyiérdekű egyházias hirdetéseket közölni, a nélkül, hogy ezért külön
kellene fizetni. A hirdetések azonban 40 szónál hoszszabbra nem terjedhetnek. Ez iratokból kevesebbet nem
lehet rendelni, mint 5000 példányt összesen mind a tízből, azaz 500 példányt mindenikből. Ez 5000 példány
28,000 nyomatott oldalt képvisel. Előfizetési ár 33 kor.,
a postaköltséget is beleértve. Ez összeg előre fizetendő.
Ha megfelelő számú előfizető jelentkezik, az első irat
márczius hó elején fog megjelenni. Az előfizetők február
10-éig szíveskedjenek az előfizetést és a hirdetendőt
elküldeni Webster Jakab úrnak, a Traktátus-Társaság
vezetőjének: Budapest, V. Alkotmány-utcza 15. sz., hová
minden egyéb megkeresés is küldendő.

R É G I S É G .

„

A g e n d á k a XVII. s z á z a d b ó l . 1
Formula administrationis Coenae Dominicae.
Szentséges atyánk úr Isten! szentelj meg minket
szent Lelked által a te sz. rendelésednek gyakorlásában,
inert íme mi a te szentségedhez járulunk sz. fiadnak az
úr Jesus Kristusnak drága érdemében Amen.
Űr Jesus Kristusban szerelmes Atyámfiai! Mivel
ti magatokban feltettétek, hogy ezen alkalmatossággal
a mi urunk Jesus Kristusnak sz. végvacsorájával idvességesen élnétek, melyben Ő Felsége a maga sz. testét
ételül és a maga sz. vérét italul rendelte a mi hitünknek
erősségére és lelkünknek idvességére : azért szükséges,
hogy magatokat figyelmetesen, szorgalmatosan és áhítatos buzgósággal megvizsgáljátok ós megpróbáljátok.
Már pedig ha a ti lelkeitek esmóretében szállandotok
és magatokat s életeteknek folyását képmutatás nélkül
megfontoljátok: bizony semmit egyebet magatokban nem
találtok, hanem mindenféle irtózatos bűnöket és az örök
halált, mellyet a ti sokféle vétkeitekkel megérdemlettetek. És a ti mindenféle sok bűnetekre nézve méltán
is következhetik reátok az örök kárhozat, mivelhogy a
bűnnek soldja a halál, és jutalma a kárhozat, a melyből
magatokat soha telyessóggel ti ki nem menthetnétek,
ha az úr Isten csupa irgalmasságából az ő sz. fiáért
tikteket meg nem szabadított volna. De a mi urunk
J. Kristus keserülötte a ti veszedelmeteket, megszánt
titeket és ti érettetek emberré lett, hogy érettetek az
Isten törvényét betöltené, a halált magára vállalná, és
mindazokat a veszélyeket s büntetéseket ti érettetek
1

Most, midőn a zsinat egy útmutatóul szolgálandó egységes agendáskönyv készíttetését mondotta ki és az agendás szerkesztőinek vissza kell tekinteniük a múltba is, érdemesnek és
aktuálisnak tartjuk, hogy egynehány régi agendát közöljünk.
Szerk.

elviselné, valamellyek alatt ti fetrengetek vala. Hogy
pedig ebben a hitben megerősödnénk, vacsorának alkalmatosságával véve a kenyeret megáldá, megszegé és
ezt mondá: „vegyétek, egyétek, mert ez az én testem,
mely ti érettetek adatik". Mintha ezt mondotta volna:
hogy én emberré lettem, hogy ezeket cselekeszem, hogy
szenvedek, mind azok a ti hasznotokra szolgálnak; és
hogy ebben a hitben megerősödjetek s szüntelen befmem
maradjatok, én is ti bennetek maradjak: a végre adom
ti nektek az én testemet. Hasonlóképen vevé a pohárt
is, ezt mondván: „vegyétek és igyatok ebből mindnyájan,
mert e pohár új testamentom az én véremben, mely ti
érettetek és sokaknak bűnöknek bocsánatjára kiontatik,
ezt cselekedjétek, valamennyiszer ivándjátok az én emlékezetemre. " Ezekkel a szavaival ezt jelenti vala a Kristus :
Mivelhogy rajtatok könyörültem, a ti bűneiteket vállaimra felvettem, tehát már érettetek én magamat halálra
is adom, véremet kiöntöm, az Atyának kegyelmét és
bűneiteknek bocsánatját megszerzem, és egy olyan új
testamentumot teszek, melyben a ti bűneitek nektek
megbocsáttassanak és azokról soha semmi emlékezet ne
legyen. És ennek nagyobb bizonyságára s erősségére,
és az én életemnek ti bennetek való előmozdítására az
én véremmel itatlak titeket, a melynek kiontásával szerzettem néktek az örök életet. Valaki azért ebből a
kenyérből eszik s ebből a pohárból iszik, és a Kristusnak
ezen beszédének hiszen, és ezzel a szentséggel az ő
hitének erősségére él: ez az ember a Kristusban marad,
a Kristus is ő benne lakik, és ő mindörökké él. Azért
ti nektek is szerelmes Atyámfiai szükség a Kristusról
megemlékeznetek és az ő halálát hirdetnetek, hogy t. i.
a ti bűneitekért megholt és a ti megigazulástokért feltámadott ; és szükség őtet mindezekért az ő jótéteményeiért felmagasztalnotok örökké. Mivelhogy pedig az
Isten ti tőletek kéván bűneiteken való töredelmes szívet
s bánkódó lelket, bűneitekről való igaz vallástételt, állhatatos erős hitet és életeteknek megjobbítására való
jó szándékot: ezért tegyetek vallást Istennek én előttem
a ti bűneitekről, és kérjétek az ő kegyelmét, hogy minden bűneiteket megbocsátván, tégyen tikteket méltó
vendégekké az ő szent asztalánál. Mondjátok tehát
utánam:
„Oh örök mindenható felséges úr Isten! én szegény megnyomorodott bűnös ember, vallást teszek te
sz. felségednek stb. 1
Mi atyánk, ki vagy stb.
Hiszek egy Istenben stb.
Immár minekelőtte a hívek a mi urunk Jesus
Kristusnak drágalátos sz. testét és sz. vérét hozzájok
vennék, annakelőtte egynehány kérdéseket teszek fel, a
mellyekre kiki ő magától jó lelkiismerettel feleljen meg.
Kérdelek azért úr Jesus Kristusban szerelmes atyámfiai tikteket:
1

Lásd egészben szórói-szóra Révész B. : „Szertartási beszédek" 68—69. lap.

1-Ör. Valljátok-e magatokat Istennek előtte bűnös
embernek lenni ? F.; Valljuk.
2-or. Szánjátok-e, bánjátok-e szívetek szerint a ti
elmúlt vétkeiteket ? F . : Szánjuk s bánjuk.
3-or. Vagyon-e jó szándékotok, Istennek segítsége
veletek levén — jövendőre minden bűnöknek ellene
mondonotok ? F . : Vagyon.
4-er. Hiszitek-e, hogy az Istentől szentségben és
ártatlanságban teremtettetek volt, de az Ördögnek csalárdsága miatt örök halálba és kárhozatba estetek?
F.: Hisszük.
5-ör. Hiszitek-e, hogy az úr Isten az ő szent fiát
ti érettetek a testben elbocsátotta, és annak a magos
keresztfán egyszer való áldozatjával a bűnt, halált,
ördögöt, poklot és kárhozatot úgy megrontotta, erejét
ós hatalmát úgy elvette, hogy azok többé kárhozatotokra nem árthatnak ? F.: Hisszük.
6-or. Hiszitek-e, hogy ez halandó életnek utánna
feltámasztja a ti testeiteket a földnek porából, és beviszen titeket lelkestől és testestől az örök boldogságba?
F . : Hisszük.
7-er. Hiszitek-e, hogy az örök mindenható Isten
minden ti bűneiteket teljes életetektől fogván mind ez
óráiglan, mellyekkel ő sz. Felségét megbántottátok,
tinéktek az ő szerelmes sz. Fiáért, az úr Jesus Kristusért,
ingyen kegyelemből mind megbocsátja? F . : Hisszük. 1
Ennek bizonyságára kivánjátok-e
igéjét hallani? F . : Igenis, kívánjuk.

az oldozatnak

Absolutio:
Áz örök mindenható úr Isten, kinek hatalmasságában vágynák minden bűnöknek megbocsáttási, tekintsen
alá az ő szentségének lakóhelyéből, az egekből kegyelmes
szemeivel ti reátok, és lássa meg a ti hiteteket s kévánságtokat, és a szerént az ő véghetetlen nagy kegyelmességéből és irgalmasságából bocsássa meg néktek
minden ti bűneiteket, az ő szerelmes sz. fiáért, az úr
Jesus Kristusért.
Én pedig az Isten Anyaszentegyházának méltatlan,
de igaz hivatalos szolgája levén, azon hatalom szerint,
a mellyet adott nékem az én uram Jesus Kristusom a
több Apostolokkal, mondván: „Valakiknek megbocsátjátok bűnöket e földön, a mennyégben is megbocsáttatnak
nekiek; a kiknek pedig megtartyátok, megtartatnak."
Ján. 20:23. Máté 18:18. Ezzel a hatalommal — mondom — hirdetem ti nektek bűneiteknek bocsánatát, de
nem úgy mint Isten, hanem mint Istennek szolgája és
csak eszköz : azaz, hogy a mely bizonyosan én hirdetem,
szintén olyan bizonyosan elhidjétek, hogy az úr Isten
minden álnokságos bűneiteket, ingyen való kegyelemből,
sz. fiáért az úr Jesus Kristusért, miképen minden ő
benne hívőknek, úgy tinéktek is minden bizonnyal megbocsátja. íme annakokáért:
1
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Az Atyának, Fiúnak és sz. Lélek úr Istennek, teljes
sz. háromság egy bizony örök Istenségnek nevében hirdetem a ti bűneiteknek bocsánatját, és feloldozlak a ti
kárhozatos vétkeiteknek köteléből, s megszabadultaknak
mondlak titeket minden lélek-vesztő bűneitekből. Meglássátok, hogy többé ne vétkezzetek. Ámen.
K.: Immár szerető Atyámfiai! kévánjátok-e az
Úrnak sz. vacsoráját ti hozzátok vennie ? F.: Kívánjuk.
Hallgassátok meg tehát azokat a sz. igéket, melylyekkel Kristus urunk e sz. vég vacsorát szerzette; azokat
ilyenképen írták meg a három evangélisták : Máté 26 : 26—
28., Márk 14 : 22—24., Luk. 22 :19—20. és sz. Pál apostol
is I. Kor. 1 1 : 2 3 et sequ.
„A mi urunk Jesus Kristus azon az éjszakán, a
mellyen elárultaték, vette a kenyeret stb."
No immár szerelmes Atyámfiai!
1-o. Hiszitek-e, hogy az úr Jesus Kristus — a
mint hallátok, e sz. vacsorának szerző igéjiből — az Ő
sz. testét a ma^os keresztfán ti érettetek halálra adta
legyen? F.: Hisszük.
2-o. Hiszitek-e, hogy az ő drágalátos sz. vérét a
magas keresztfán ti érettetek és a ti bűneiteknek boesánatjára kiontotta legyen ? F.: Hisszük.
3-o. Hiszitek-e, hogy az ő egyetlen egy áldozatával, keserves kínszenvedésével és gyalázatos halálával
az ő mennyei sz. Atyját a ti képetekben megengesztelte
és minden bűneiteket elvette, örök életet s igazságot
nyert és szerzett légyen ? F.: Hisszük.
4-o. Hiszitek-e, hogy a mint e sz. vacsorának szerzője amaz mindenható és hazudni nem tudó úr Jesus
mondotta a kenyér felől: „ez az ón testem", és a bor
felől: „ez az én vérem", — hiszitek-e — mondom —
hogy az ő Felsége igaz mondása szerint a megszegett
kenyér és a megszentelt bor nemcsak külső látható
jegye és példája a Kristus testének és vérének, hanem
azokkal való közösülés ? I. Kor. 10:16. F.: Igenis
hisszük.
5-o. Mégis végtére kérdelek szerető Atyámfiai!
Mivelhogy e sz. vacsora - vétel egyességet ós atyafiúi
szeretetet kéván, holott Kristus urunk is azt parancsolja,
mondván: „Ha felviszed a te ajándékodat az oltárra,
és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának vagyon
valami nehézsége te ellened: hagyd ott a te ajándékodat az oltár előtt és menj el, először békéljél meg a
te atyádfiával, és ekkor eljővén vidd fel a te ajándékodat," Máté 5 : 2 3 , 24. Kérdelek azért titeket, megbocsátottátok-e kiki szíve szerint felebarátjának minden
ő ellene való vétkét? F.: Megbocsátottuk.
No azért szerelmes atyámfiai a mi urunk Jesus
Kristus sz. testének és sz. vérének hozzátok való vétele
szolgáljon bűneiteknek bocsánatjára, hiteteknek megerősítésére és lelketeknek örökkévaló idvességére.
Immár a kik magatokat jó móddal a sz. vacsorának
vételére elkészítették, járuljanak elő az Úrnak sz. asztalához.

Inter actum Distributionis
dicendum:
A mi urunk Jesus Kristusnak sz. teste, mely te
éretted és a te bűneidért a keresztnek keserves halálára
adatott, táplálja és erősítse meg a te hitedet az örök
életre. Amen.
A mi urunk Jesus Kristusnak sz. vére, mely a te
idvességedre a magos keresztfának oltárán kiontatott,
tisztítson meg tégedet minden bűneidből az örök boldogságra. Amen.
N. b. Fost usum Coenae addenda benedictio :
Az úr Jesus Kristus sz. testének és sz. vérének
hozzátok való vétele legyen és szolgáljon tinéktek bűneiteknek bocsánatjára, hiteteknek megerősítésére és lelketeknek örök idvességére. Amen.
Per acta Coena dicendum:
Ekképen szerzette az úr Jesus Kristus a végvacsorát, ekképen éltenek ezzel stb. 1
Mi atyánk, ki vagy a mennyekben stb.
Mindezeknek utánna megáldjon titeket stb.
Közli Földváry László.

IRODALOM.
A Theologiai Szaklap, egyetlen tudományos theologiai folyóiratunk, 4-dik évfolyamába lépett a folyó
esztendővel. Tudós szerkesztői: Raffay Sándor, Hornyánszky Aladár, Pokoly József és dr. Tüdős István a
lefolyt három év alatt bizonyságát adták annak, hogy
magyar nyelven is lehet és kell a tudományos theologiai egyetemes és részleges nagykérdéseivel foglalkozni.
A Szaklap eddigi pályafutása csak a folytonos erősödést és mélyülést mutatja, s örömmel konstatálhatjuk,
hogy mind több tanult és gondolkozó főt képes arra
indítani, hogy kutatásai eredményeit s lelke kincseit
írásban is feltárja mások okulására. A folyó évi első
füzet szintén gazdag tartalommal jelent meg. Hornyánszky
Aladár az újabbkori asszíriai ásatások eredményeinek
felhasználásával Nini vét, „a nagy várost", annak történetét és pusztulását ismerteti. Pröhle Károly A főiskolai
rendszeres theologiai szemináriumok feladata és módszere
czím alatt közöl igen értékes és figyelemreméltó tanulmányt. Csiky Lajos a szorosabb értelemben vett egyházi beszéd, a gyakorlati bibliamagyarázat és homília
természetét fejtegeti. Mayer Endre, Harsányi Istvánnak
felelve, a történeti kritikai irányt fejtegeti nagy alapossággal. Baffay Sándor Tamás apostolnak a Jézus gyermekségéről szóló apokrifus feljegyzéseinek egyik variáczióját mutatja be. A Lapszemle rovatban Miklós Géza
és Daxer György ismertetnek külföldi folyóiratokat; a
Könyvismertetés rovatban pedig a Biblische Zeit- und
Streitfragen zur Aufklárung der Gebildeten cz. füzetes
vállalat ós Erőss Lajos Apologetikája nyert ismertetést.
— A folyóiratot, mely egész évre csak 6 korona, a legmelegebben ajánljuk olvasóink figyelmébe.
A Protestáns Szemle 1906. évi (XVIII-dik évfolyam) 1-ső száma, Szöts Farkas titkár szerkesztésében
értékes tartalommal jelent meg. Az első helyen Szöts
1
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Farkas méltatja Iíidd Benjáminnak „A társadalmi evoluczió" cz. rendkívül értékes műve alapján a vallásnak
a társadalom evolucziójában való szerepét. Seprődi János,
ki oly szigorú kritikusa volt a próba-énekeskönyvnek,
az énekeskönyv megújításának feltételeiről értekezik.
Pruzsinszky Pál az 1730. évi miniszteriális konferencziát ismerteti. Lic. Eácz Géza pedig az ausztriai protestantizmusról szóló tanulmányát fejezi be. A Tárcza
rovatban Zoványi Jenő közli a zempléni ref. egyházmegye régi egyházlátogatási kérdőpontjait. P. J. a Külföldi szemlében a franczia szeparácziós törvényt ismerteti.
A füzet irodalmi szemléjében a hazai irodalomból Kidd:
Társadalmi evoluczió, Payot: Az akarat nevelése, Lévay
Lajos : Egyházi beszédek, — a külföldi irodalomból
Pauk 0 , : Ich bin bei euch alle Tage, Schmid R.: Das
natunvissenschaftliche Glaubensbekenntniss eines Theologen cz. művei nyertek méltó ismertetést. A Társulati
Értesítő a M. P. I. T. választmánya 1905. decz. 9-én
tartott ülése jegyzőkönyvét közli.

EGYHÁZ.
Királyi adomány. 0 Felsége a fornosi ref. gyülekezetnek, temploma helyreállítására, magánpénztárából
200 kor. segélyt utalványozott.
Lelkész választások. Az ongai ref. gyülekezet
Kovács István abauj-baktai lelkészt, — a görgö-méhészi
ref. gyülekezet Csabay Pál miskolczi segédlelkészt, —
a géberjéni ref. gyülekezet Thuróczi Gyula csécsei
lelkészt, — az istvándi ref. gyülekezet Horváth Imre
majtisi lelkészt választotta meg lelkipásztorává.
Kun Bertalan kilenczven éves. A tiszáninneni
ref. egyházkerület nagyérdemű püspöke, az egyetemes
konvent elnöke, f. hó 21-én lépett be életének 90-dik
évébe. Isten kedvező kegyelméből jóval túlhaladta már
az agg pásztor a bibliai emberi életkor határát s
áthaladta úgy, hogy a magas korhoz képest testi és
lelki erőinek örvendetesen birtokában maradt. Igaz szívből kívánjuk, hogy maradjon még továbbra is, mindnyájunk által tisztelve és szeretve!
Egyházi aranykönyv. Gróf Andrássy Gyula a
míglészi ref. gyülekezetnek, új iskolája felépítéséhez
7000 darab téglát, — gróf Andrássy Géza pedig ugyanezen czólra 2000 drb. téglát és 10 öl követ ajándékozott.
A római kath. főurak e szép cselekedete nem szorul
dicséretre. — Eupprecht Tassziló, a vasi közép evang.
egyházmegye felügyelője, a ki már eddig is állandó
jeleit adta áldozatkész egyházszeretetének, legközelebb
1500 koronát tett le alapítványképen az egyházmegye
különböző czéljaira. Az alapítványból 500 korona illeti
az egyházmegyei gyámoldát, 500 az egyházmegyei gyámintézetet és 500 az egyházmegyei tanítókat.
Egy lelkipásztor üdvözlése. Schranz János, a
budapesti németajkú evang. gyülekezet lelkipásztora, a
napokban érte meg születése 77-dik évfordulóját. Az
érdemes lelkipásztort ebből az alkalomból gyülekezete
elöljárósága meleg ováczióban részesítette. Az elöljáróság részéről Daur György egyházfelügyelő, az egyházi
énekkar részéről pedig Lingel Károly üdvözölte a szeretett lelkipásztort. Ad multos annos!
Magyar misszionárius. Forgács Gyula, a budapesti
ref. theol. akadémia egykori kiváló növendéke s annak
ma is angol nyelvtanítója, ki, mint a budapesti ref.
egyház katechetája s a kőbányai egyházrész adminisztrátora a legszebb tevékenységet fejtett ki eddig is az

evangelizáló munkák mezejón, hogy lelke vágyainak
még szélesebb munkateret biztosítson, lemondott a budapesti ref. egyháznál viselt hivatalairól és a budapesti
skót zsidó-misszió szolgálatába állott, mint magyar
misszionárius, hogy Izrael eltévelyedett juhait vezetgesse
vissza a főpásztorhoz. A misszió szép ünnepély keretében
üdvözölte az új munkatársat. A misszió, a melynek élén
hosszú évtizedeken át dr. Moody András lelkész állott
igaz buzgósággal s irántunk, magyar kálvinisták iránt való
szeretettel, s a melynek ma nagybuzgalmú és tiszteletreméltó vezetője, Webster Jakab, olyan munkatársat nyert
Forgács Gyulában, a ki valósággal nyereségnek tekinthető. A skót misszió, mely eredetileg csak német nyelvű
volt, már régen belátta, hogy Magyarország fővárosában
lassanként magyarrá kell válnia. Ennek az átalakulásnak
az utóbbi évtizedekben örvendetes jeleit láttuk; most
pedig íme, a magyarul már elég jól tudó vezető lelkész
mellé született magyar misszionáriust is állított a misszió.
Legyen munkájukon Istennek áldása!
Egyházi hangverseny. A budapesti ref. egyház
V—VII. kerületi templomépítő helyi bizottsága, templomalapja javára, f. hó 20-án este sikerült hangversenyt
rendezett a Rózsa-utczai imaházban. A hangversenyen
dr. Szabó Aladár józsefvárosi lelkész felolvasást tartott,
a Lyra-dalkör karénekeket, Vendéghegyi Mariska és ifj.
Simon Dezső szóló énekeket adtak elő ; Magyari Ernő
hegedűművész szólójátékával, dr. Miklós Elemér pedig
költeményei felolvasásával gyönyörködtette a közönséget.
Az estélynek, a mint halljuk, az erkölcsi siker mellett
szép anyagi jövedelme is volt.
Testvéri látogatás. A kaposméröi ref. gyülekezetet
f. hó 21-én meglátogatta Forgács Gyula a B R. Ifj.
Egyesület titkára, a skót misszió új lelkésze. Ott léte
alkalmával vallásos estély tartatott, melyen a jelenlevők
elhatározták, hogy ezentúl a templomi istentisztelet alkalmával a szentírásból egy-egy rósz fog felolvastatni
a predikáczió előtt; hogy énekkart fognak szervezni, s
hogy előfizetnek a Traktátus - Társaság újabban megjelenendő „helyi traktátusaira". A gyülekezet, melynek
élén Keresztes Gyula lelkész áll, már eddig is meleg
érdeklődést tanúsított a belmissziói munka iránt. Három
ifjút küldött Budapestre a belmissziói kurzus alkalmával
is. Van már ifjúsági egyesületük és vasárnapi iskolájuk.
Reméljük, hogy a vezetők nem fognak elcsüggedni,
hanem kitartással folytatják a munkát, mit buzgón elkezdettek.
Bibliai előadások, A budapesti skót ref. misszió,
minden szerdán este 7 órakor, a Hold-u. 17. sz. alatti
nagyteremben, és minden pénteken este 7Ü8 órakor, a
Kertész-u. 39. sz. alatti imateremben bibliai előadásokat
rendez. A bemenet szabad. Mindenkit szívesen hívnak és
szeretettel fogadnak.
Az ó-budai ref. gyülekezetben, a Mészáros Sámuel
lelkész által szerkesztett s hozzánk is beküldött 1905. évi
kimutatás szerint, a hívek lélekszáma 2475. Született 72,
meghalt 58. Természetes szaporodás 14. Eskettetett
28 pár. Konfirmáltatott 25. Áttért 2,- kitért 3 egyén. A
gyülekezet vagyona volt 1904 végén 3771 K 45 fill,
1905 végén 4121 K 17 fill. Gyarapodás 349 K
72 fillér. A számadás világos és pontos. Kiemeljük belőle
a bevételi szakasz három tételét: legátusok részére gyűlt
241 K 10 f., perselyekből 166 K 58 f., Isten dicsőségére 102 K 20 f. és a kiadási szakasz egy tételét: jótékony czélra 143 K 40 f. Összes egyházi adóhátralék
120 korona. Ezek a számok beszélni látszanak. Még
inkább beszél maga a füzet közzététele. Bizonyságot tesz

a lelkiismeretes kezelésről a nyilvános nyugtázással;
és bizonyos morális figyelmeztetést az egyházi adó pontos beszolgáltatásáról. Ilyen füzetben minden egyház
közzétehetné kimutatását. Ez az egész füzet egy ív, a
mely 40 koronába, kerül de 400 korona hasznot hajt.
I S K O L A .
A theologusok exmittálása, a mellyel a kerületek
a segédlelkész-hiányon igyekeznek segíteni, a hogy az
akadémiák évi értesítői és pótlóvizsgálatai mutatják,
mindenütt kárára van a rendszeres theologiai képzésnek
s maguknak a kibocsátottaknak is. A mint a Sárospataki
Ref. Lapokban olvassuk, az akadémia tanári kara f. hó
9-én tartott ülésében foglalkozott e bajt okozó dologgal
s annak orvoslásaképen egy indítványt fogadott el, a
mely szerint arra fogják kérni a kerületi közgyűlést,
hogy a rendkívüli segédlelkészül kibocsátott theologusnak a segédlelkészségben eltöltött ideje ne számíttassék
be tanfolyamába, hanem azt — mint a régi rektoriák
intézménye idejében — ott folytassa az intézetbe visszatérésekor, a hol azt kibocsáttatása alkalmával elhagyta.
Ezt az indítványt mi nem tartjuk „talpraesettnek*1, mint
a hogy sárospataki laptársunk. Először azért nem, mivel
a segédlelkészséget és a rektoriát nem azonosíthatjuk,
s ha per abusum elnéztük is, hogy a tanfolyamát még
el nem végezett theologus bizonyos papi funkcziókat végezzen, azt, hogy nem theologus (márpedig, ha exmisszióban
töltött ideje nem számíttatik be a növendéknek, akkor
nem theologus addig) végezhessen ilyen funkcziókat,
semmiképen sem nézhetnénk el. Másodszor azért nem,
mivel az exmittáltat, ha nem theologus, nemcsak künn
töltött ideje elvesztése fenyegeti, hanem a katonának
behivatás is. Én legalább nem hiszem lehetségesnek,
hogy egy theol. akadémia hadmentességet igazoló bizonyítványt adhatna olyannak, a kinek theologussága s
növendék volta exmittáltatása idejére fel van függesztve.
De nem tartom lehetségesnek, hogy ilyen bizonyítványt
nyerhessen akár esperestől, akár püspöktől, mert az
törvénybe ütköznék. S végül, s talán ez a legfontosabb,
nem tartom talpraesettnek az indítványt azért, mivel —
legalább a dunamelléki kerületben — a kibocsáttatás
nem épen önkéntes vállalkozás, hanem kerületi intézkedés, illetve felhatalmazás alapján, hivatalosan történik.
Akkor pedig, a mikor a növendékek félig kényszerítve
mennek ki rendkiviili segédlelkészekül, méltánytalan volna
Őket künn töltött idejük elvesztésével sújtani. A baj
egyedüli radikális orvosszere egyedül csak az exmisszió
teljes megszüntetése lehet. Erre törekedjünk és pedig
teljes erővel; mert úgy látszik, hogy bár az utóbbi
években folyton emelkedő számban bocsátották ki az
akadémiák a végzett növendékeket, a theologusok kibocsátgatása mégsem szűnik, sőt fokozódik. És sajátságos,
hogy ez az exmittálás a legkisebb mérvű talán Erdélyben, a hol egész sereg gyülekezet van még mindig lelkész nélkül. Igen, mert ott kerületileg és egyházmegyeileg
szervezve van a szomszéd lelkészek „beszolgálása"; a
többi kerületekben azonban erről épen nincs, vagy csak
gyéren van gondoskodás. Pedig hát itt is érvényesülnie
kellene: „Egymásnak terhét hordozzátok".
Egy tanár ünneplése. Említettük már, hogy Fábry
Jánost, a rimaszombati egyesült prot. főgimnázium nyugalomba vonult tanárát, érdemei elismeréséül, a király
királyi tanácsosi czímmel tüntette ki. Az erről szóló okmányt
szép ünnepély kíséretében f. hó 20-án adta át az érdemes
tanárnak Hámos László főispán. Az ünnepélyen jelen

volt a főgimnázium igazgató-választmánya, élén Kubinyi
Aladár elnökkel, valamint Rimaszombat társadalmának
több vezérférfia. A kitüntetésről szóló okmányt a főispán
szép beszéd kiséretében nyújtotta át Fábry Jánosnak,
a ki meghatottan mondott érte s az ünnepeltetésért
köszönetet.
Iskolai alapítvány. Özvegy Sulcz Endréné, a kinek
férje 10 évig volt a selmeczbányai evang. főgimnázium
tanára, férje emlékének kegyeletes megörökítése végett
1000 korona alapítványt tett az intézet javára. Az alapítvány évi kamatait első sorban tanárok és tanítók fiai
fogják élvezni.
A sárospataki főiskolai igazgató-tanács február
6—8. napjain fogja tartani téli ülésszakát, a melyen a
számadások megvizsgálása és a költségvetés megállapítása mellett számos nagyfontosságú kérdés (pl. a szolgálati pragmatika; a párhuzamos osztályok kérdése ; a
fölmenő rendszer stb.) is tárgyalás alá fog kerülni.
A budapesti ref. theol. akadémián most folynak
az első félévi kollokviumok. Az I-ső évesek félévi vizsgálata február 7-én fog megtartatni, a mire a theologiai
választmány tagjainak figyelmét ezen az úton is felhívjuk.
Az eperjesi evang. jogakadémia tanrendje az
1905—1906. tanév második felére, a) Kötelezett tárgyak.
I. évfolyam. Római jog, heti 8 óra. Előadó tanár: dr.
Horovitz Simon. Európai jogtörténet, heti 5 óra. Előadó
tanár: dr. Mikler Károly. II. évfolyam. Magyar közjog,
heti 6 óra. Előadó tanár: dr. E. Nagy Olivér. Magyar
magánjog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Raffay Ferencz.
Pénzügytan, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly.
Tételes európai nemzetközi jog, heti 3 óra. Előadó tanár :
dr. E. Nagy Olivér. III., vagyis jogtud. évfolyam. Magyar
állam statisztikája, tekintettel Ausztriára, heti 5 óra.
Előadó tanár: dr. Ereky István. Peres- és perenkivüli
eljárás, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső.
Büntetőjog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr. Horovitz Simon.
IV., vagyis államtud. évfolyam. Ez a félév csak azokra
a joghallgatókra kötelező, a kik egyéves önkéntesi
szolgálatot nem teljesítenek s az illetők a szükséges
heti óraszámot főkép a tételes jogi tárgyakból választandó specziál kollégiumok sorából hallgatják, b) Specziál
kollégiumok. Európai államok legújabb története, heti
4 óra. Előadó tanár: dr. Mikler Károly. Bölcseleti ethika,
heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Szlávik Mátyás. Bölcselettörténet, heti 4 óra. Előadó tanár: dr. Szlávik Mátyás.
Magyar közigazgatási jog, heti 5 óra. Előadó tanár: dr.
Ereky István. Pénzügyi jog. heti 5 óra. Előadó tanár:
dr. Flórián Károly. Váltó- és kereskedelmi jog, heti 6
óra. Előadó tanár: dr. Obetkó Dezső. A magyar protestantizmus története, heti 2 óra. Előadó tanár : dr. Szlávik
Mátyás. Magyar öröklési jog, heti 3 óra. Előadó tanár:
dr. Raffay Ferencz. Evangélikus egyházjog, heti 2 óra.
Előadó tanár: dr. Mikler Károly. Magyar jogtörténet, heti
1 óra. Előadó tanár: dr. Mikler Károly. Magánjogi
szeminárium, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Raffay Ferencz.
Bányajog, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Raffay Ferencz.
Állam szám viteltan, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Flórián
Károly. Közegészségtan, heti 2 óra. Előadó tanár: dr.
Horovitz Imre. Perjogi szeminárium, heti 1 óra. Előadó
tanár: dr. Obetkó Dezső. Hadügyi közigazgatás, heti
2 óra. Előadó tanár : dr. Ereky István. A közhivatalnokok
joga, heti 1 óra. Előadó tanár: dr. E. Nagy Olivér.
Választási rendszerek, heti 2 óra. Előadó tanár: dr.
E. Nagy Olivér Közgazdaságtani szeminárium, heti 1
óra. Előadó tanár: dr. Flórián Károly. Az idegen váltóról, heti 2 óra. Előadó tanár: dr. Sztehló János. A

kiskorúak jogállása, heti 2 óra. Előadó tanár: dr.
Máriássy Béla Angol nyelv, heti 2 óra. Előadó tanár:
dr. Obetkó Dezső. Olasz nyelv, heti 2 óra. Előadó tanár :
dr. Obetkó Dezső. Franczia nyelv, heti 2 óra. Előadó
tanár: dr. Obetkó Dezső. Jegyzet. Minden joghallgató hetenkint legalább 20 (húsz) órát tartozik hallgatni. A menynyiben tehát a kötelezett tantárgyak óraszáma a húszat
el nem éri, a hiány a specziál kollégiumok sorából szabadon választva pótolandó. (Szerv. szab. 24. §.) Oly
joghallgatók, kik jogi tanulmányaik előtt vagy azok
megszakításával egyéves önkéntesi szolgálatot teljesítettek, vagy mozgósítás folytán katonai szolgálatra behívattak
és egy félévnél hosszabb ideig szolgálatban tartattak;
úgyszintén oly joghallgatók, kik igazolják, hogy mint
egyéves önkéntesek besoroztatván, szolgálati évüket
tanfolyamuk befejezésének idejére halasztották, a mennyiben hét szabályszerű félév alatt a rendeletileg előszabott
tantárgyakat hallgatták, ezen hót félévük alapján végbizonyítványt nyerhetnek s tanfolyamuk bevégzettnek
tekintendő. (1889: XXVI. t.-czikk 1. §.) A hallgatandó
hét félév összes óraszámának legalább is 150 órát kell
kitennie, olykép, hogy az utolsó három félévre legalább
is 66 óra essék. (Vallás- és közoktatásügyi min. rend.
28300-1889. sz., 2. §.)
A „Fónagy-féle dustless" kötelező használata. A
vallás- és közokt. miniszter 21211/905. sz. a. „Fónagyféle dustless"-szel való pormentesítést valamennyi állami
nép- és polgári iskolában és óvodában kötelezőleg elrendelte. A középiskoláknak erre vonatkozólag külön
rendelet bocsáttatott ki. Mindkét rendelet Erdős József
és Társa czéget (Budapesten, VI. ker., Szív-utcza 43.
sz.) jelöli meg egyedüli beszerzési forrásként. Az „Utasítások "-at felszólításra nevezett czég bérmentve küldi meg.

EGYESÜLET.
A budapesti ref. ifjúsági egyesület február havára a következő munkaprogrammot állította össze.
Febr. 1-én: A skót szabad egyház glasgowi gyűlése
1901-ben. Forgács Gyula. Febr. 4-én : Az antisemitizmusról. Forgács Gyula. Febr. 6-án: Bibliamagyarázat. Dr.
Fleischer Gyula. Febr. 8-án : A szeretet. Nagy Endre.
Febr. 11-én : Vitaestély. Jogosult-e az „élő keresztyén"
elnevezés ? Febr. 13-án : Bibliamagyarázat. Veress Jenő.
Febr. 15-én : A történeti kutatások módszerei. Dr. Koczog
Endre. Febr. 18-án: Bibliai elmélkedés. B. Pap István.
Febr. 20-án: A hamis bíró. Kováts Lajos. Febr. 22-én:
A szegényügy. Sidó Zoltán. Febr. 25-én : Teaestély. A
keresztyén világeseményei. Dr. I leischer Gyula. Febr. 27-én:
Bibliamagyarázat. Biberauer Richárd. Az összejövelek az
egyesület helyiségében (Károly-körút 9. III. lépcső, I. em.
30). mindenkor pont l j g 8 órakor kezdődnek, s az egyesület szívesen hív és lát minden fiatal embert.
A budapesti Betliánia-Egylet választmánya f. hó
18-án gyűlést tartott, melyen elhatározták, hogy febr.
2-án, a keresztyén szövetségek alapításának 25 éves
évfordulóján, jubileumi ünnepélyt fognak rendezni saját
helyiségükben; márczius 25-én pedig a szövetségesek
tartanak évi összejövetelt, mely szeretetvendégséggel lesz
egybekötve. Örömmel vette tudomásul a gyűlés, hogy
az egylet pénztárába 1000 korona folyt be az elesettek
gondozására. Ezzel kapcsolatban felkéretett Vargha
Gyuláné alelnöknŐ egy füzet megírására, mely alkalmas
lenne a bűnben elaludtak felébresztésére. Végül a gyűlés
megbízást adott Nyáry Pál pécsi lelkésznek, hogy „Magyar szövetségesek" czímen havonként megjelenő füzetsorozatot szerkesszen. A füzeteket az egylet fogja kiadni."

GYÁSZROVAT.

PÁLYÁZATOK.

Szegedi Károly, a békési ref. egyház 38 éven át
volt lelkipásztora, f. é. jan. 20-án, életének 71. évében,
az Úrban elnyugodott. Hivatalos foglalkozás közben érte
a szélhűdés, mely estére már ravatalra vitte. Nagy
buzgalmú szolgája volt az Úrnak a boldogult, ki sok
küzdelmei és gondjai között is nem lankadt sohasem.
A templom nagyszerű átalakítási munkálatát most végezték be s a bevégzett munka felett még Istennek boldog
szívvel hálát adhatott. Folyó hó 22-én kisérték sírjába.
A templomban Dombi Lajos esperes s a temetőben
Kecskeméti Ferencz lelkésztársa végezték a mélyen megható gyászszolgálatot.
F a r k a s Miklós giczei ref. lelkész, rövid szenvedés
után, 36 éves korában elhunyt.
A boldog feltámadás reménye alatt nyugodjanak
békével!

P á l y á z a t .

KÜLÖNFÉLÉK.
Tejgazdaság. Minden gazdálkodó arra a tapasztalatra jutott, hogy télen az istállóetetés következtében,
a tehenek tejelő-képessége ós a tej minősége csökken.
Ennek következtében nem mulaszthatjuk el a gazdálkodó urak figyelmét felhívni a több mint 50 év óta
sikerrel alkalmazott Kwizda-féle korneuburgi marha-tápporra, melynek előállítója Kwizda Ferencz János cs. és
kir. oszrák-magyar és román királyi udvari szállító állatgyógyászati preparátumok számára, Korneuburgban, Bécs
mellett. Ezen készítmény állandó adagolása, mint póttakarmány, a teheneknél nemcsak a tej minőségét feljavítja, de a tejelő-képességet is fokozza.

Az államilag segélyezett sepsiszentgyörgyi ev. ref.
székely Mikó - kollégium főgimnáziumánál üresedésben
levő egyik rendes tanári szék a legközelebbről tartandó
egyházkerületi közgyűlésen választás útján fog betöltetni.
A tanszékre a történelem és latin nyelv s irodalom
ból képesített ev. ref. vallású pályázók folyamodhatnak.
A megválasztott rendes tanár javadalma évi 2400 K
törzsfizetés, mely az állami segélyezési szerződés értelmében fokozatosan 3200 koronáig emelkedhetik, 5 ízben
200 korona szolgálati korpótlék és természetben való
lakás, vagy, a meddig lakás nem áll rendelkezés alatt,
500 korona szálláspénz.
Pályázni óhajtók felhívatnak, hogy vallásukat, életkorukat, képesítettségüket, eddigi szolgálataikat, védköteiezettségüket és egészségi állapotukat igazoló okmányokkal felszerelt s az erdélyi ev. ref. egyházkerület
igazgató-tanácsához czímzett folyamodványukat a sepsiszentgyörgyi ev. ref. székely Mikó-kollégium elöljáróságához 1906. február hó 15-ikéig nyújtsák be.
A megválasztott tanár jogos és kötelezett tagja az
1894. évi XXVII. t.-cz. értelmében létesített nyugdíjintézetnek.
A tanszék, a mennyiben arra más pályázó választatnék meg, mint a ki e tanszéket mint helyettes-tanár
tölti be, a következő tanév elején foglalandó el.
Az erdélyi ev. ref. egyházkerület igazgatótanácsától Kolozsvár, 1906. január 18.
Br. Bánffy Dezső
elnök.

Dr. Sárkány

Lajos

tanügyi előadó.

Felelős szerkesztő : H a m a r István.

NYILTTÉR.
Az orvosi tudomány támogatására leginkább őszszel szorulnak azon szerencsétlen betegek, kik a tavasz
és a nyár folyamán a különböző gyógyhelyeken hiába
kerestek javulást súlyos bajuk ellen. Annál kétségbeejtőbb helyzetük, mert a természet épen őszkor kérlelhetetlenül pusztítja a beteg szervezetet. A most uralkodó
gyógyirányok képtelenek a természet ezen pusztító hatását ellensúlyozni vagy körülhatárolni. Alapelveik hibásak
és ezek alapján szorgalmazott eredményeik meddők.
Üdvös kivételt képez egy új és eredeti gyógyirány, mely
nemcsak a szervezet ellenálló képességét növeli, de
képes a kóros folyamatok rohamos fejlődését vagy egészen megakadályozni, vagy legalább körülhatárolni. Ezen
gyógymód a vérgyógyítás (Hemopatia). Ezen gyógymód
által a test új és vegyileg tiszta, egészséges vért kap,
a vérkeringés rendbe jön, mi által az összes szervek
táplálkozása javul, ezzel pedig a szervek ellenálló
képessége emelkedik. Valóban kiválók ezen gyógymód
eredményei köszvény, görvélykór, aszthma, idült gyomorés bélbajokban, szív-, ideg- és vérbántalmaknál. Két év
óta több farkas-(Lupus-)bajnál oly feltűnő gyökeres
eredményeket ért el, hogy ezen kezelés farkasbetegeknél
sokkal szebbnek és jobbnak bizonyult, mint a nagyra
becsült és jónak bizonyult „Finsen"-féle kezelés. A vérgyógyítás megalapítója és egyedüli képviselője dr. Kovács J. fővárosi orvos, kinek V., Váczi-körút 18. szám
alatt van ezen czélnak szolgáló rendelő intézete.

Salvator

Természetes vasmentes

£ithion~forrás
kitünö hatású

»ese-, h ó l y a g - , r h e u m a - ,
ís k ö s z v é n y b á n t a l m a k n á l , Tizeleti n e h é z s é g e k n é l , c z u k o r b e t e g s é g e k n é l , a l é g z ő - és e m é s z t é s i s z e r v e k h u r u t a l n á l .
Salvator-forrát

igazgatósága

Eperjes**-

forrás
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.
Kivánatra telítésnélküli töltést is szállít a

Szí, Lukácsfürdö Kútvállalat Budán.
E rovatban foglaltakórt nem vállal felelősséget a Szerk.

HIRDETÉSEK.
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m i n t 100,000 van belőle h a s z n á l a t b a n
Valódi
csak ezzal
a védöjegygyei.

P r o s p e k t u s o k é i költségvetések Ingyen és bérmentve.
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban.
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A R A N Y ,
rendes közgyűlését
folyó 1906. évi február hó 3-án, d. u. 4 órakor
központi osztályában (V. ker. Dorottya-utcza 4. szám, saját épületében) tartja, melyre a t. cz. részvényesek az alapszabályok 12.,
14. és 15. § ai értelmében tisztelettel meghívatnak.
Tárgysorozat:
1. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság jelentésének,
valamint a mult évi zárszámadásoknak előterjesztése, a mérleg
megállapítása, a nyereség felosztása s az igazgatóság és a felügyelő-bizottság részére a felmentvény megadása iránti határozathozatal
2. Az igazgatóság előterjesztése az alapszabályok módosítása iránt.
3. Az igazgatóságnak megválasztása.
4. A felügyelő-bizottság esetleges kiegészítése egy évre.
Azon t. cz. részvényesek, kik a közgyűlésen résztvenni és szavazati jogukat személyesen, vagy más meghatalmazott
részvényes által gyakorolni óhajtják, szíveskedjenek az alapszabályok 18. és 20. §-ai értelmében legkésőbb 1905. évi deczember
hó végéig saját nevükre írt részvényeiket még le nem járt szelvényeikkel együtt, legkésőbben 3 nappal a közgyűlés előtt, tehát
legkésőbben bezárólag folyó évi január hó 31-ig a takarékpénztár
központi vagy budai osztályában (V. ker., Dorottya-utcza 4. sz.,
vagy II. ker., Fő-utcza 2. sz. alatt) letenni; ugyanott a megvizsgált 1905. évi zárszámadások és a felügyelő-bizottsági jelentés
példányai az alapszabályok 147. §-a értelmében folyó évi január
hó 27-ikétől kezdve átvehetők.
Budapesten, 1906. évi január hó 17-én.

Az Egyesült budapesti fővárosi takarékpénztar
igazgatósága.

ezüst ékszerek és egyházi szereklegolcsóbban
kaphatók:
14 kar. arany gyűrűk . . .
14 „
„ női melltűk. .
14 „
„ nyakkendőtök .
14 „
„ karkötők . .
ezüst czigaretta szelenczék .
ezüst botok
amerikai system Roskopfórák

i f j . HEUFFEL

2.50 frttól feljebb
5.—
»
„
4.- »
7.- „
7.„
4.—
2.50 frt.

LAJOSNÁL

csak IV. ? ECrTETEM-UTCZA 7/a.

Árjegyzéket kívánatra ingyen ós bérmentve küldök.

Országh Sándor
o r g o n a - é s
h a r m o n i u m g y á r o s
cs. é s k i r . u d v a r i szállító
R.-Palota (Budapest mellett)
Alapíttatott 1801-ben.
Az 1885. évi kiállításon «Nagy díszoklevél" és
«Ferencz-József lovagrenddel», az 1904. évi veszprémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és elismerés.
Készít kellemes és tömör hangú, legjobb és legújabb rendszerű orgonákat. Elvállal javításokat
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben vannak. Szolid munka és jutányos árak. Áz orgonák
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy
a gyár alapítása óta 400-nál több új orgona lett
megrendelve és készítve.

Árjegyzék

és részletes
díjmentesen

tervezet
küldetik.

kívánatra

Párisi v i l á g k i á l l í t á s : Grand-Prix. 1 9 0 0 .

K w i z d a

F e r e n c z

J á n o s

cs. és kir osztrák-magyar, kir. román és bolgár
berezegi udvari szállító,
kerületi gyógyszerész Komeuburgban, Bécs mellett.
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A MAGYAR K I R Á L Y I

é

zene-akadémia és nemzeti zenede f
mélyen tisztelt Tanári kara szivesen elismerte, hogy

A

R E N I É i Y I
M I H Á L Y
B u d a p e s t , Király»utoa

KWIZDA- féle RESTITÜTI0NSFLU1D

f

mű-hegedű készítő saját készitményü he- ^
gedüi nemcsak kitűnő hangú és művé- f
sziesen készüli hangszerek — de a kül- &
föld jelenkori mesterkészítményeivel a X
versenyt sikeresen kiállják, azért
f
ha jó hegedűt akar venni; ezt jutányos ^

cs. és kir. szab.
mosóvíz,
lovak
részére.

árban csakis Reményitől szerezheti be, X

1 üveg ára 2 korona 80 fillér.
Negyven év óta az udvari istállókban, a katonaság és magánosok nagyobb istállóiban használatban van nagyobb munkánál
elő- és utóerősítőül, inak merevségénél stb. Azidomításnál kiváló
munkára képesíti a lovakat.

ha hegedűje el van törve : azt kezesség

^

mellett Reményi megjavítja.

^

ha hegedűje gyenge vagy nem szép hangú : >§<

tétessen bele legújabb Reményi-féle hang- f
fokozó gerendát, mely által az sokkal jobb, £
erősebb, szebb és kellemesebb hangot kap. 4*
Biztos siker bármely hegedű- vagy gor- ?
d nkánál, — ha hegedűje nem szép lak- £

kozású — Reményi olaj lakkja által sokkal £
szebb és értékesebb lesz.
t
Ha tiszta tartós húrra van szüksége, vegyen

Kwizda

Fluidja

Kígyó védjegy (Turista-fluid).
Régi jóhírű aromatikus szer
(bedörzsölésre) az emberi test
izmainak erősítésére és edzésére. Eredményesen használva
turisták, kerékpárosok s lovaglók
által nagyobb túrák utáni erősítésre és erőgyűjtésre.
Ára V, palaezk 2 K — fill.

» V2

„

1,20 „

Képes A r j e g y z l k ingyen és
bérmentve.
Főraktár Magyarország részére :
T ö r ö k J ó z s e f gyógyszerésznél
Bpest. Király-utcza 12 és Andrássyút 26. szám-

HarirsóniumoEkat
• í n d k é t rendszer szerint a legolcsóbban szállít

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA
Budapest, VIII., József-körűt 15.
Áijegyzék ingyen és
bérmentve.

I
j

Tanerőknek külön
százalékengedmény.

Részletfizetés engedélyezve.

4

„Reményi Burmestera-féle quinttiszta húrt -r
Budapesten, Király-utca 44/P. alatt, holdús 9
raktárát találja az összes hangszereknek', é
f
V

f

Valódi olasz, francia, angol, német és magyar régi mesterhegedük, ^
violák és gordonkák vétele és eladása a legmagasabb árakig. Finom 9
francia vonók,
tokok, gyanták,
„Weicholdú-búrok.
Legújabb
szerkezetű
és iiiszes
kivitelű valódi
cimbultt»o!t. — Iskolák,' dalárdák
" " és
' templomok
részére európai és amerikai bereudezésü

H A R M O N I Ü M O K .

?

Az összes
fa-, réz-, fuvrt- i s ti<c(-hniig!tzercl(,
üiutiíikttrfft zeneművek javítása és
hangolása kezesség mellett.
G r a m m o p h o n beszílö g í p r ö l
külön Árjegyzék.
Altalános árjegyzék ingyen és bérmentve.

Magyar tanszerkészítö-intézet.

Feldm ann
B u d a p e s t .

Gyula,

VI., F e l s ő ^ e r d ó s o r 5 .

Magyarország első és legnagyobb tanszergyára, mely
kizárólag tanszerek előállításával foglalkozik.
Külön osztályok fizikai, khémiai, természetrajzi, geometriai,
szabadkézrajzi és minden egyéb tanszerek előállítására.
Vetítőkészülékek. A modern rajztanítás taneszközei. Az eredeti ós engedélyezett saját szerkesztésű fizikai alapfölszerelés kizárólag itt rendelhető meg. Óvakodjunk utánzatoktól.
Az egyes osztályok kiváló szaktanárok vezetése alatt állanak. Miniszterileg engedélyezett tanszerek. Miniszterileg
ajánlott beszerzési forrás.

Orgonaépítési műintézet.

Ezen czéglábián ismerhetők lel azon üzletek, a melyekben
egyedül

árusíttatnak

eredeti S1NGER varrógépek.

A mi gépeink nem
szorulnak

ajánlásra.

Csak arra kérünk
ügyelni, hogy kellő
helyen vásároljon.

Singer Co. Varrógép Részv. Társ.
Budapest: IV.,
IV., Üjvilág-utcza
Üj
16.
Budapest: VII., Kerepesi-ut 32.
IV., Muzeum-körut 27.
„
VII., Király utcza 52.
,
„
VI., Teréz-körut 21.
„
II., Fő-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi-u. 14.

R i e g e r Ottó
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

Budapest, YII., Garay-utcza 48.
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Ferencz József-rend lovagja.
A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 30 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt árban elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kívánatra díjmentesen.

HORNYÁNSZKY VlKTOB CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.

o

ROTESTAIN
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP

Hirdetési díjak :
Két hasábos egész oldal . . . .
Fél oldal
Negyed oldal
Nyolczad oldal

40
20
10
5

kor.
kor.
kor,
kor.

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő :
H A M A R ISTVÁN.

Megjelenik minden vasárnap.

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a h o v á a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendők.

Egész évre: 18 kor., félévre: 9 k o r o n a ,
negyedévre : 4 k o r . 50 fillér.

Előfizetési á r a :

TARTALOM. Vezérezikk: Erőpazarlás. Raffaij Sándor. — Iskolaügy: Protestáns szellemű ifjúsági lap. Keresztesi Samu. —
Táreza: A megtestesülés. Lukácsy Imre. — Könyvismertetés: Egyházi beszédek, h. Pap István. — Misszióügy:
Teaestély az üldözött orosz zsidók javára. — K ü l f ö l d : Németországi egyházi szemle. Dr. Szlávik Mátyás. — R é g i s é g :
Agendák a XVII. századból. Földváry László. — Irodalom. — Egyház. — Iskola. — Egyesület. — Gyászrovat.
— Különfélék. — Pályázatok. — Hirdetések.

Erőpazarlás.
Az irigység sem mondhatná józanul, hogy a
protestáns egyházaknak e szép hazában valami
rózsás helyzetük van. Még kevésbbé, hogy túltengetlek az erőtől, vagy hogy akár anyagi, akár
szellemi, akár számbeli viszonyaik nem a legjózanabb erőkíinélést tennék szükségessé. És mégis
ép az utóbbi években az erőpazarlás tünetei mutatkoznak a magyar protestantizmus körében. Ezek
egyik-másikára szeretnék rámutatni.
Pár évvel ezelőtt megalakult az országos
református tanáregyesület. A mult év végén ugyanilyen országos evangélikus tanáregyesület alakításán tanácskoztunk mi is. És én annál kevésbbé
tudom belátni e két párhuzamos országos intézmény különállását, mennél közelebb jutunk a mi
tanáregyesületünk megalakításához. De viszont azt
annál inkább belátom, hogy egy országos egyetemes protestáns tanáregyesület úgy kulturális, mint
protestáns szempontból mindkét egyháznak aránytalanul nagyobb előnyére vált volna, életének nyilvánul ásaiban, fellépésének súlyában hasonlíthatlanul
jelentősebb lett volna, mint így kettő, egymás mellett, egymagára gyengélkedve. Nagyon természetes
azonban, hogy ha már az országos református
tanáregyesület alakításakor az intézők jobbnak
látták a mi mellőztetésünket, nem tehetünk egyebet, mint ez erőpazarláson sajnálkozva, külön
országos egyesületet alakítunk. De az bizonyos,
hogy a mint a M. P. I. T . országos jelentőségének, valamint a közös protestáns bizottság fellépésének súlyát ép a közösség, az egyesülésen
alapuló erő és tekintély adja meg, úgy egy egye-

temes protestáns tanáregyesület is sokkalta tekintélyesebb lenne, mint külön-külön az egyes felekezeti tanáregyesületek. S az együttes alakulás
annál természetesebb lett volna, mert a közösen
érdeklő ügyekben a két protestáns egyesület a
fellépés együttességét úgy sem nélkülözheti majd
a különállás mellett sem. így hát a két tanáregyesület létesítése valóságos erőpazarlás.
Mindjárt a tanáregyesülettel kapcsolatosan
említeni fel az ifjúsági lapot is. Jellemző és sajátságos, hogy a református tanáregyesület az ifjúsági lap alapításának tervénél mindenre, még a
M. P. I. T . támogatására is előbb gondolt és
számított, mint a legtermészetesebb szövetségesére.
E becses lapok szerkesztőjét illeti meg az elismerés, hogy az ifjúsági lap dolgát az egyedül helyes
mederbe terelte, a mikor a velünk, evangélikusokkal
való szövetkezést ajánlotta, s maguknak az iskoláknak a növendékeire utalta a figyelmet, mint a
kik a lapot egyedül tarthatják fenn. Igen, ez az
egyetlen természetes módja az ifjúsági lap megalapításának és fentartásának. Mert ha a református tanáregyesület most egy ifjúsági lapot alapít, szinte bizonyosra vehetjük, hogy az alakulóban
lévő evangélikus tanáregyesület mielőbb szintén
ugyanazt teszi. S nem volna-e valóságos erőpazarlás két párhuzamos ifjúsági lapnak tengődése,
mikor egy közös lapot egyesült erővel bizonyosan
könnyű szerrel fentarthatunk ? Szerintem tehát
helyesebb volna az ifjúsági lapot a két protestáns
tanáregyesület együttes működésével megindítani,
s külön felekezeti lapok tartásával az erőt nem
pazarolni.
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Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve.

Hasonló érthetetlen erőpazarlást látok én az
országos Kálvin-egyesület alapításában is. Annál
inkább, mert munkásságának teréül a társadalmat,
tárgyául a szocziális kérdések és törekvések tisztázását választotta. így hát teljesen független a
szoros értelemben vett felekezeti czéloktól, törekvésektől és érdekektől. Alig hiszem, hogy valaki
komoly érvet tudna felhozni annak megokolására
vagy csak igazolására is, hogy a szocziális teendők a felekezetek szerint való szigorú eltagolódást
szükségessé tennék. Sőt igazában véve meg sem
igen engedik. A szocziális feladatoknak és szükséges teendőknek tisztán felekezeti részét a lelkipásztorkodás meg' a belmisszió körében teljesen
elvégezhetjük. Azoknak a feladatoknak a végzésére azonban, melyeket a Kálvin-egyesület alapszabálytervezete körvonaloz, a más, de azonos
czélok és elvek követésében fáradó erkölcsi testületekkel való egyesülés csak erőgyarapodást jelenthet. Miért hát itt is az erőpazarlás? Miért nem
igyekeznek nem felekezeti, hanem egyetemes protestáns egyesületet alakítani azok, a kik népünknek felekezetek szerint — legalább a protestantizmus körén belül — el nem különíthető érdekeit
csakugyan a szívükön viselik ? Én itt ismét csak
az erőpazarlás egy tünetét látom.
S hogy ez a törekvés valósággal kóros jelenséggé kezd válni, csak futólagosan legyen szabad
említenem azt a csodálatos és sajnálatos dolgot,
hogy egyesek szeparatisztikus törekvésükben még
a reformáczió kezdetének világszerte elfogadott,
s ezen külső tényezőben az Összes protestánsokat
legalább látszólag egységesítő dátumát is megváltoztatni s kalandos kombinácziókkal helyettesíteni
hajlandók. Bizony ez is csak az erőpazarlás egyik
tünete, mert a közösség, az egység minden, még
ily csekélyke szálának is eltépésére irányul.
S végül még egy pár szót a debreczeni protestáns egyetem tervéről. Szomorú időkben e nemzet fiai, s különösen a protestáns egyházak hűséges
hívei, mindig a kulturális alkotásokban igyekeztek
erőt kifejteni. Ma, bármilyen szomorú időket érjen
is nemzetünk s hazánk, az alkotásokban nyilvánuló ez öntudatos erőt nem látjuk sehol. Sőt,
mintha az Antikrisztus szelleme minket is meglegyintett volna, a saját véreink ellen agyarkodunk. Debreczenben, a hol erre a legtöbb kedvező
tényező van együtt, protestáns egyetemet terveznek. Ha e törekvéssel szemben az ország közvéleménye közönyös, azt még értem, hiszen telítve
vagyunk a Regnum Marianum erőt pusztító, testvériséget ölő hangulatával. Ha úgy tapasztaljuk,
hogy az evangélikus egyház is részvétlen volt
eddig e tervezgetés iránt, még azt is megérthetjük, ha tekintetbe vesszük, hogy a tervezés
alapvonásaiban hiba történt: kizáróan felekezeti

egyetemet tartottak szem előtt. A bizalmatlanság
és a mellőzés szülte hát meg a testvéregyház közönyösségét. De hogy még az ugyanazon közösségbe
tartozó testvérintézetek és testvérkerületek is helyi
érdekek miatt ellene legyenek egy ilyen országos
jelentőségű és közös érdekű tervnek: ez már igazán
érthetetlen, ez már igazán erőpazarlás.
Nagy czélokat, nagy alkotásokat csak nemes
szándék, tiszta s erős akarat létesíthet. Ha hozzá
még testvérszív is csatlakozik, a diadal bizonyos.
Mi, a mióta a kényszerűség s a viszonyok mostohasága szendergésünkből felrázott, sokat akarunk,
sokat szándékozunk. A siker nem is akaratunkon
múlik, hanem a testvéri egyetértés és támogató
szeretet hiányán. Ezt kell még pótolnunk. Nem
uniót akarok, mert lehetetlenre soha sem törekedtem, hanem igenis testvéri együttműködést ott,
a hol azt az egyéniség legkisebb sérelme nélkül
megtehetjük. Ne a felekezeti különállás kidomborítására, sokszor erőszakos kiélesítésére, hanem a
családias, a testvéri szellem ápolására törekedjünk.
Míg nem tudjuk megtalálni egymásnak a segítő
jobbját; míg nem tudunk mind több és több teret
találni és megtartani az együttes működés számára : addig csak csonka, csenevész alkotásokban
fogyasztjuk amúgy is gyönge erőinket.
Raffay

Sándor.

ISKOLAÜGY.
P r o t e s t á n s s z e l l e m ű i f j ú s á g i lap.
Világosságot gyújtani és azt minél szélesebb körben
terjeszteni; a hit- és erkölcsi életet erősíteni; a megöldökölt ó-emberben az új, eszményi embert megépíteni,
— ez volt és örökké ez leend czélja evangéliomi alapon
álló egyházunknak. E czél megvalósítására fel kell használnunk mindazon erőket és eszközöket, melyek a sikert
biztosíthatják. Sajnos azonban, hogy erőink értékesítését
már nagyon sokszor elmulasztottuk. Eddig jóformán csak
a templomokban és iskolákban munkálkodtunk, míg ma
már a templomokon és iskolákon kivül társadalmi téren
is próbálgatunk egvházias munkát végezni, hogy az
evangéliom éltető erőit az egyházzal nem törődő holt
tagokba is beplántáljuk. És ha valaha, most van igazán
nagy szükség arra, hogy a munkában el nem fáradva,
s nemcsak mindig a teher miatt panaszkodva, hanem
a munka édes gyönyörűségétől is hajtatva: hassunk,
alkossunk és gvarapítsunk, mert egyházi életünk épületén
már is észrevehetők a rések, melyeket azon a közöny,
nemtörődömség és nyilt hitetlenség okoztak. Hányan
hagyják el egyházunkat, csak azért, hogy a közteher
viselésétől megszabaduljanak, hogy csekély adójuk is a
zsebben maradjon? Pedig hittel, Isten akaratán való
megnyugvással, benne vetett erős bizodalommal könnyebben hordjuk keresztünket, szívesebben nyitjuk meg

zsebeinket-, még ha szűkösen nyujthatunk is valamit a
közjó oltárára. Erre azonban nevelnünk kell az embereket. S a hitélet ápolását és erősítését hol kezdhetnék
és folytathatnók sikeresebben, szebb jövőre biztató
reménységgel, mint a még romlatlan, minden szépért,
nemesért hevülni tudó ifjúságnál ? Tudom, hogy ma is
nevelik az ifjúságot; de a nevelésnek sokféle eszköze
van, melyek közül mindazt, a mi czélunkat elősegíti,
meg kell j-agadnunk, vagy legalább meg kell vele
próbálkoznunk.
Ilyen, igen fontos eszköznek tartom én egyházi
és más okokból is azon eszme megvalósítását, melyet az
Orsz. Ref. Tanáregyesület vetett fel, kimondván, hogy
szükségesnek tartja, hogy „ifjuságunk kezébe egy jó,
protestáns szellemű lapot is adjunk". A kimondott szavakat tett követte. A Prot. írod. Társasághoz fordultak,
hogy az eszmének az adjon testet Hogy e lépés a Prot.
írod. Társaságnál nem járt eredménnyel, az szerintem
nem ok arra, hogy az életrevaló eszmét agyonüssük,
hogy hallgatásunkkal s közönyösségünkkel a leányzót
meghalni segítsük. S én nem is tartom azt megholtnak.
Csak aluszik, s bizonyára rövid időn fel fog támadni.
E lap szerkesztője a lap január 14-iki számában rámutatott arra, hogy a megindítandó ifjúsági lapnak
fentartása biztosra vehető. Ha elfogadjuk, hogy középiskoláinkban a lapnak lenne 1500 előfizetője, s ha
hozzávesszük, hogy csak Budapesten könnyű szerrel
lehetne még legalább 500 előfizetőt gyűjteni, úgy nem
lehet kétségünk, hogy a lap anyagi oldala biztosítva
van. Hát egyházi életünk kitűnőségei, buzgóságukról,
áldozatkészségükről ismert nagyjai nem örömmel járulnának egy ilyen lap támogatásához ? Bizonyosra merem
venni, hogy ezek száma is lenne pár száz.
A lap anyagi része szerintem feltétlenül biztosra
vehető. És a szellemi oldala? Ha a magyar ref. egyház tanári kara egyesül azon munkában, melynek így is
mindenike egy-egy buzgó harezosa, lelkes apostola, —
hát nem a legszebb reménnyel, s nem a legnagyobb
lelki megnyugvással tekinthetünk a lap jövője felé?
Mennyi bimbó pusztul el tanáraink lelkében, a nélkül,
hogy virággá nyílnék, mert nincs tér, nincs alkalom,
hogy szivük virágait az életbe átültessék. Hánynak
lelkéből fakadna fel a mesék, versek, történetek egész
sora, ha tudnák, hogy egész sereg azoknak száma, kik
az ő beszédük után sóvárognak, a kik olvasó közönségüket képeznék? S így? Nincs közönség, tehát nem
kell, illetve nem lehet írni ^ a szív, mint koporsó, takarja
el a feltörni kész érzelmeket és gondolatokat. Tanáraink
között ma is sokan vannak, a kik az ifjúság értelmi és
érzelmi világának szolgálnak; de míg nagyobb, önálló
munkát nem áll mindenkinek módjában írni, acldig a
legtöbb örömmel tenné, ha évenként pár hosszabb, vagy
rövidebb értékes munkával vihetné előbbre az ifjúság építését. Nem mindenki gyűjthet maga köré olvasóközönségül,
mint Pósa Lajos, egy egész nemzedéket; de százan és
százan, erőiket tömörítve, elérhetik ugyanazon eredményt.

A tanárok különben állásuknál fogva is arra vannak hivatva, hogy az ifjúságnak, nemcsak az iskolákban, hanem az életben is vezérei legyenek. Mert kik
irányíthatnák jobban az ifjúságot, mint a tanárok, a
kik 8 éven át kiismerhetik ós bizonyára ki is ismerték
növendékeiknek hajlamát, képességét, jó és rossz tulajdonságát. A pályaválasztásnál segíthetik, irányítják,
hogy milyen pályára lépjenek; küzdelmeikben bátoríthatják, hogy még a látszólag rosszban is jó foglaltatik az
ember számára, ha helyes szemüvegen nézi a dolgoknak
folyását. S a középiskola elvégzése után a lap összekötő
kapocs maradna tanár és tanítvány között, a mire pedig
igen nagy szükség volna, s a minek áldásos következménye kiszámíthatatlan.
A római egyháznak egyik nagy erőssége volt mindenkor s az ma is, hogy a kor követelményeinek megfelelő szerveket tudott teremteni, melyek segélyével
a hívek nagy tömege fölött a vezető szerepet mindig
meg tudta tartani. Az a sok egyesület, melyet fentartanak, sok ifjút ragadott már el egyházunk kebeléről. Az
ifjú, tapasztalatlan szivet könnyen el lehet tántorítani, mert
hiányzik benne a meggyőződés ereje. Mily sokat tehetne e
téren is az egyház javát szivén viselő lap a jövő embereire
nézve ! Tiszta, világos tanítás, ismertetés a vallás és egyház
életéből, — a nélkül, hogy türelmetlenséget hirdetne ;
a szeretet lelkesítő munkáiban összekötni az ifjak szivét,
hogy tanuljanak egyházukért — ha kell, már korán is —
áldozatot hozni. Ilyen lelki vezetés és irányítás mellett
hiszem, hogy nem lenne ok arra, hogy közönyösség,
hitetlenség, vallásuk és egyházuk elhagyása, megtagadása
miatt panaszkodnának az egyház jövendő lelki vezetői;
mert akkor nemcsak a papok prédikálnának, hanem a
világaik is életükkel igyekeznének bebizonyítani, hogy
ők a Krisztus testének, az egyháznak élő tagjai.
Meglehet e és kell-e hát ilyen irányú lapot indítani?
Meglehet, mert a feltételek föltétlenül megvannak, egyfelől a tanár-egyesületben, mint a lap szellemi ellátójában
ós vezetőjében, másfelől az ifjúságban és az egyházukhoz
ragaszkodó világiak áldozatkészségében. S meg kell indítani, mert a szükség sürget, hogy más ifjúságunk
egyházias nevelésében ezt az eszközt is használjuk fel
szent ügyünk védelmére.
Hogy előzetesen nagyobb kiadásoktól a tanár-egyesület, mint kiadó, megkíméltessék, lehetne felhívást
intézni az egyes iskolák tanáraihoz és ifjaihoz, a kik
összeállítanák: mely iskolából hány növendék fog a
lapra előfizetni, és ha meglesz, a miben én pillanatra
sem kételkedem, a kellő számú előfizető: a lap megindítható azonnal. S kik lennének a megindítók az
előzetes munkánál ? Ugyanazok, a kik a tanár-egyesület
választmányának nevében a Prot. írod. Társasághoz fordultak. Nevük és ismert buzgóságuk garanczia a jövő
sikerére.
S még egyet! A megindítandó lapnál hivatkozás
történt „Az én újságom"-ra. Én más irányban hivatkozom
arra, de azt nagyon fontosnak tartom.

Midőn Wolfner és Singer e lapot megindította,
főczélul tűzték maguk elé, hogy azt még a szegény
gyermek is megrendelhesse, s a csekély előfizetéssel
elérték, hogy a lap kezdettől virágzik. Itt is olcsóságra
kell törekedni, s hiszem, hogy beteljesedik: „Többet ér a
sűrű krajczár, mint a ritka forint*.
Keresztesi Samu.

TÁRCZA.
A

megtestesülés.*

Ha az ige megtestesülésének, a Krisztusnak hiteles történelmi képét meg akarjuk festeni: azt csak az
evangéliomok mennyei fényforrása segélyével tehetjük.
Ezek azok a kiolthatlan fáklyák, melyek csalhatatlan
világot vetnek az isten-ember Jézusra. Míg ezeknek fénye
mellett járunk: nem kell félnünk, hogy az alakot félreismerjük, vagy az eseményeknek fordított képét látjuk.
Vizsgálódásunk alkalmával nem választjuk külön a szinoptikusakat és János evangélistát, mert mint Sz. Ágoston mondja, nem négy evangéliom van, hanem az evangéliomnak négy könyve, melyek közös czélt szolgálnak
s egymást kiegészítik. 1
Minthogy Jézusnak történelmi képét óhajtjuk adni,
ennélfogva a történelmi Tcritilca álláspontjára helyezkedünk, a nélkül azonban, hogy végkövetkezményeit osztanók. Itt az ideje, hogy a kijelentések szentségét látszólag megtaposó s a Krisztus istenségét a kétely homályába
burkoló irányzattal leszámoljunk. Nézzük meg, hogy a
bibliai kritika munkájában mi a maradandó, felhasználható
s mi a fölösleges, elmúló járulék.
Téved az, ki azt hiszi, hogy egy Strausz, Renan,
Baur, Lange, Ewald, De Wette, Neander s megannyi
utánuk következő birálója a szent történeteknek, egyebet
nem végeztek rombolásnál; hogy az írások kutatására
szentelt megannyi élet hiába égett el a munka tüzében,
s nem hagyott maga után egyebet leperzselt területnél.
Nemcsak pusztítottak ők, hanem öntudatlanul új alapokat raktak; nemcsak túlérett mezőt égettek, hanem életerős sarjának nyitottak utat. Az isteni gondviselés tökéletesítő műhelyének szüksége volt e merészagyú munkásokra, különben nem bocsátotta volna őket drága véren
szerzett szőllőjébe.
Ha a pusztítások nyomait vizsgáljuk, tényleg szomorú
kép tárul elénk. A hova a kritika emésztő lángja elért,
a hitnek erejét meggyöngítette. A vallás érzékeny tárgyait, kiváltképen a Krisztus személyét levonta az eszményi magasságból s odafektette a tudás bonczoló asztalára. Kimutatta, hogy az a mennyből alászállott isteni
erő, mely most millióknak nyújt boldogító életelvet,
* Részlet szerzőnek ,.Krisztus visszajövetele* cz. sajtó alatt
levő munkájából. A megjegyzéseket a munka megjelenésére hagyjuk.
Szerk.
' Lásd : G. Salmon. Introduction to the new testament.
101. oldal.

egykor a mi testünkhöz hasonló, törékeny edénybe volt
szorítva; hogy hozzánk hasonlóan bajokkal, keserűségekkel, csalódásokkal, fájdalmakkal küzdött, megkülönböztethetlenül halandó társaitól; liogy e szerint az ő földi
élete emberi mértékkel bírálható és bírálandó el.
E tanoknak kételynevelő hatását első sorban lelkésznevelő intézeteink körében tapasztaljuk, hol e kérdésekkel hivatásszerüleg kell foglalkozni. Innen szivárog
azután szét, észrevehetetlen hajszálcsatornákoii a társadalmi élet egész szervezetébe.
A lelkész-növendéknek, mielőtt a bibliát komolyan
kezébe venné, meg kell tanulnia felőle, hogy könyvei
közül alig van hiteles; hogy azok a nevek, melyek a
Szentírásban olvashatók, jó részben a képzelet szüleményei ; azok az igazságok, melyeknek tökéletes isteni kijelentéseknek kellene lenniök, sok hányatáson és módosításon keresztül ment emberi hagyományok; azok a
történetek, melyeknek egy magasabb élet képeiül kellene
szolgálniok: csak mesék és allegóriák; az a Krisztus,
kit a hivő lélek az isteni mindenhatóság és dicsőség
fénykörével övezetten óhajtana látni: hozzánk hasonló
ember, kinek élettörténete oly bizonytalanul, annyi ellenmondással van megírva, hogy némelyek még létezésében
is kételkedtek.
Ilyen s ehhez hasonló bevezetés után adjuk a
zsenge lélek kezébe a Szentírást, s tanítjuk felőle, hogy
annak igéit hitteljes szívvel kell hirdetnie. Elképzelhetjük,
hogy a tudásvágynak mily erőszakos elfojtására van
szükség, hogy a hit szövetnékét a kétely sötétsége meg
ne eméssze. Hinnie kell gondolkozás nélkül, különben
a kétségek hullámai ragadják magukkal. Es ez az utóbbi
eset gyakoribb az elsőnél.
Micsoda igehirdetést végez azután a kétely hatalmába került lélek 1 Micsoda hitet támaszthat az, kinek
magának sincs hite, a kinek más vallás van szívében
s más az ajakán 1 Micsoda táplálékot nyerhet az a nép
abból a lelki eledelből, melyben csak a Krisztus neve
van jelen, de lelke hiányzik. És mégis csodálkozunk,
hogy a vallástalanság, a hitetlenség terjed; hogy az
önzés, érzékiség, anyagiság diadalát üli. Oh mi csak
hisszük, hogy igét hirdetünk I Lehet a mi prédikálásunk
a hangnak kellemes csöngése, a gondolatok eszthétikus
összerakása, lehet kipróbált igazságok hangozása, lehet
az minden egyéb, csak nem ige, mert hiányzik belőle
az „egy szükséges dolog": az élet, a szeretet. Ezt pedig
pusztán a kétely tartja lekötve. Ebben az egy szóban,
egy fogalomban van munkálkodásunk sikertelenségének oka; de benne van az egész társadalmi élet
erkölcsi bizonytalanságának, félszegségének, hitetlenségének, nyomorúságának, bűnének oka is.
E romboló kételyt a hit és tudás érintkezése teremti
meg. így volt ez a múltban, így van a jelenben. A meddig a hit, mint a láthatatlan dolgok mutatója, s a tudás,
mint az érzékelhető jelenségek okfejtője, külön területen működik, addig vannak hívek és hitetlenek, de
nincsenek kételkedők. Ezeknek kora akkor érkezik el,

a midőn a tudás behatol a hitnek világába s annak
tárgyait érzékelni óhajtja. Ha ez hiba: úgy a történelmi
kritika vétke abban áll, hogy annak a lehetőségnek
utat nyitott s ezáltal korunk valláserkölcsi életét a kételkedés jegyébe juttatta. És ez bűne marad mindaddig,
mig az emberi nem fejlődésének nagy létráján lépcsőfokká nem válik, melynek segélyével magasabb erkölcsi
tökélyre emelkedhetünk.
De vájjon lehetséges-e ez? Van-e annyi életerő ebben
a negatív irányzatban, hogy megbírja egy emelkedni
vágyó korszak súlyát?
A történelmi kritika nem ötletszerű jelenség: természetes szülőanyja az egyén lelkében a reformáczió
által fölébresztett tudás és igazság utáni vágy. Ha származása törvényes, úgy létjogát sem lehet kétségbe vonnunk. A meddig az igazságot elfogulatlan keresi: addig
alkotó részét képezi az emberi nem fejlesztésére szolgáló isteni műnek, a vallásnak.
A történelmi kritika az emberi tekintélyt lerombolta,
az írás hitelességét megcsonkította, Krisztus személyét
emberivé tette : ez igaz. De épen e cselekedetei által
hozta elérhető közelségbe Üdvözítőnket; ezáltal nyitott
a réginél sokkal szabadabb utat az isteni titkok megközelítéséhez, azok előtt is, kik eddig keresésére nem
gondoltak. A vallási igazságok iránt érdeklődést keltett
a teljes hitetlenségbe merült tudomány körében; ennek
nyomán indult el a tadósok légiója, hogy a mult idők
moha által belepett vallásos emlékeket mérhetlen fáradtsággal fölkutassa, eredetük, származásuk forrását kiszámítsa, az emberi gyarlóság kedvéért idők folyamán
reájuk rakott lényegtelen ékítményeket letisztogassa, s
az igazságot eredeti tisztaságban, talán mezítelenségben
fölmutassa,
Mi szükség lett volna annyi élet, annyi munka
elpazarolására, ha végczélja nem ama főigazság közelebbhozatala volt? Miért engedte volna a Mindenható, hogy
őt és műveit fölfogó szervet, a hitet az emberi tudás
fölülbírálja, megalázza, ha azt nem akarja, hogy a fölülkerekedett tudásnak, igazságismeret után epedő vágyát
kielégítse ? Emberi számítás szerint nem teheti ezt másképen, minthogy a föigazságot, a Krisztust most már
nemcsak a hit, hanem a tudás által is fölfogható alakban kijelentse.
A történelmi kritika azáltal, hogy az első kijelentés személyeinek, helyzeteinek, viszonyainak, értelmi és
érzelmi állapotainak tökéletes képét igyekszik nyújtani,
készíti elő a jövő kort az újolagos kijelentés fölismerésére és felfogására. Isten ma és minden időben ugyanaz.
Ha kinyilatkoztatja magát, azt bizonyosan az elsőnek
törvénye szerint végzi. Ezért mérhetetlen fontosságú ama
szabályok összegének ismerete, melyek között az történt,
hogy annak idején meg ne csalattassunk a szűk látókör
által, miként egykor a zsidók.
Az isteni kijelentés szabályainak fölfedezésére irányuló munkájában látjuk mi a történelmi kritikának
gondviselésszerű művelődés-történeti szerepét, így kép-

zeljük azt lépcsőfoknak, mely az emberiséget magasztos
rendeltetése, az örök élet felé emeli. Hogy eddigi fáradozásainak eredménye ma még csak gyanakvó kétely:
az nem baj. Az isteni erő segedelmével ez fogja alapját
képezni annak a két hatalmas oszlopnak, mely a jövendő
kor erkölcsi világát lesz hivatva fentartani: az öntudatos
hitnek és hitteljes tudásnak; a midőn a most még kételkedő is, Tamással együtt tesz bizonyságot a Krisztusról
ekként: „Én Uram és én Istenem!"
Lukácsy Imre,
lelkész.

KÖNYVISMERTETÉS.
Lévay Lajos: Egyházi beszédek. IV. kötet. Ára kötve 6 kor.

Nem tagadom, ezen kötet megbirálása sokkal könynyebb dolog volt reám nézve, mint a Lelkészi Táré. Hiszen
itt egy szerzőnek munkáiról van szó, olyan szerzőéről,
a kit én közelről ismerek és beszédeinek olvasása alkalmával mintegy magam elé képzeltem, hallottam megcsendülni behízelgő hangját és kiéreztem e beszédekből
kedves egyéniségét. És bizonyára így lesznek mindazok
— és ezeknek száma oly nagy — a kik a szerzőt
ismerik. Valóban eredeti beszédek ezek, abból az evangéliom által áthatott, megtermékenyített gondolat- és
érzelemvilágból kiáradok, a mely oly sokak előtt tette
már eddig is rokonszenves jelenséggé az egyháztársadalmi és irodalmi téren a megjubilált szerzőt.
Nem ismertetem beható részletességgel a kötet
tartalmát. Szükségtelen is ez; elég, ha mondom, hogy
Lévaynál bizonnyal érvényre jut a régi regula, hogy a
jó pap holtig tanul és folyvást „növekedik" a kegyelemben és a Jézus Krisztus, a ker. valláserkölcsi igazságok megismerésében. De növekedik a kor, illetve hallgatói megismerésében is; ott van keze gyülekezetének
pulzusán, és szerető, ápoló gonddal figyeli meg ennek
minden mozdulását a javulás és az esetleges hanyatlás felé.
Olvassa el bárki a hitről szóló beszédsorozatot,
az „Élet kertjét", „A kenyeret adó földet", a szórványokban mondott beszédet stb. — és igazat fog nekem
adni. Ott áll, mint híveinek őriző pásztora; ott áll, mint
vigyázó, élesszemű megfigyelő az őrtoronyban és nem
kerüli el figyelmét egyetlen lelki jelenség sem gyülekezetében és ehhez képest „hasogatja az igazságnak beszédét", lelkesedéssel, szeretettel szólván az igazságot.
Kezében a biblia és az énekeskönyv; ezekből veszi elő
az ót és ezekkel fűszerezi, világítja meg szüntelen az
újat. Ha nehezebb problémákat fejteget — mint p. o.
a X-dik beszédben — vagy „háziasabb" igazságokat
hirdet, mindent az evangéliom teljes világításába helyez.
„Krisztus mindenütt", ez a jelszava; de mindenkor az
a Krisztus, a kit nekünk a legaprólékosabbaknak látszó
kötelességeink teljesítésében is dicsőítenünk kell.
Nem hiányzik beszédeiből a tanítói elem sem. Nem
„szónokol" szüntelenül, hanem az igazságot minden

oldalról megvilágítva, magyarázva és bizonyítgatva tárja
fel és plántálja be a hallgatók szívébe. Ez itt-ott kissé
bőbeszédűvé, néhol terjengőssé teszi; sokszor nagyobb
súlyt helyez arra, hogy a „veritas puteat", mint arra,
hogy „a veritas placeat". Nem „abszolút" értékű beszédekről van itt szó; de hol vannak ilyenek ? Csak hangsúlyozom azt, hogy Lévaynak, a mint e beszédekből
kitűnik, nagyon korrekt fogalmai vannak arról a cselekvényről, a melyet a lelkésznek, mint pásztornak ott a
szószéken Isten előtt, a gyülekezet körében teljesítenie
kell. Nem kicsinyli a szolgálatot és az evangéliom kenete
és derűje hatja át nála e szent cselekvény minden mozzanatát. Nem tudom, fogják-e szeretni sokan az ő modorát, de hiszen, ha valakitől, úgy bizonyára Lévaytól távol
áll a gondolat, hogy ő predikáczió-köteteivel restségre
vezesse lelkésztársait. Nem is vezetnek ezek a beszédek
senkit erre; mert ha látjuk azt, hogy valaki oly komolyan veszi és teljesíti hivatását, mint Lévay ; ha beszédeit olvasva, tanulmányozva fokozottabb mértékben jövünk
tudatára annak, hogy Isten igéje elégséges tanításra,
dorgálásra, vigasztalásra: úgy bizonyára mi is igyekszünk
a legjobbat, legnemesebbet, a mivel mi bírunk, odanyújtani Isten gyülekezetének.
A kötet egyébként jubileumi emlék. A kik nincsenek
közelebbről beavatva a dologba,- csodálkozni fognak,
hogy Lévay már jubilált, és én mondhatom, hogy kedves
és méltó emléket emelt e dolgozatokkal a mi kedvelt
„krónikásunk". Több jubileumot és több kötetet!!
B. Pap István.

MISSZIÓÜGY.
T e a e s t é l y az ü l d ö z ö t t orosz zsidók

javára.

Január 27-én este egy, czéljában nemes, hatásában
mindenesetre jótékony estély folyt le a Hold-utcza 17. sz.
alatti skót iskola nagy termében.
Ismeretes az a kegyetlenség, a melyet legutóbb
is el kellett szenvednie az oroszországi zsidóságnak s a
mely sok ezerek életét oltotta ki és sok tízezereket tett
földönfutókká. A művelt világ megdöbbenve és megbotránkozva értesült a mészárlásokról, s miután a különben
kis dolgokat is nagyokká felfújni tudó diplomáczia struczpolitikát követett ez embertelen mészárlásokkal szemben,
a társadalom mozdult meg, hogy a mindenéből kifosztott és földönfutóvá lett orosz zsidóság nyomorát enyhítse. Gyűléseket tartottak mindenfelé s tiltakoztak a
humanizmus nevében a kegyetlenkedések ellen; másfelől pedig gyűjtéseket indítottak a nyomorult orosz zsidóság felsegélésére.
A budapesti zsidó ifjúság kebelében alakult szövetség nálunk is mozgalmat indított az orosz zsidóság
felsegélésére, s jan. 27-én este egy czéljában nemes
estélyt rendezett a skót zsidó-misszió szívességből átengedett nagytermében.

Mintegy 300 vendég gyűlt össze. Hét érakor több
úri hölgy körülhordozta a teát a megterített asztalok
mellett csevegő vendégseregnek. Félórai kedélyes társalgás után Webster Jakab skót lelkész üdvözölte az
egybegyűlteket. Örömét fejezte ki, hogy a kegyetlen
orosz zsidóüldözések ellen való tiltakozásra és az őszinte
részvet kifejezésére immár nemcsak Angliában s általában a művelt nyugaton, hanem hazánkban is csopor
tosulnak a nemesen érző lelkek.
Ezután felolvasták Antal Gábor ref. püspöknek ez
alkalomra küldött levelét, a melyben mély sajnálatát fejezte
ki az oroszországi zsidóüldözések felett, a mely ellen minden
nemesen és keresztyéniesen érző embernek tiltakoznia kell.
Majd Zsilinszky Mihály volt államtitkár szólott,
kifejezvén együttérzését ama magasztos és humánus
eszmével, mely a rendezőket ez estély rendezésére
vezette. Komoly beszédét a közönség köréből lelkes
tapssal jutalmazták.
Ezután kezdetét vette a műsor. Held Béla A. zongorajátéka után Pásztor József olvasta fel saját fordításában Heiermans „Ahasvérus" czímű színművét, mely
megragadó vonásokban rajzolja az orosz görög-keletiek
bigottságát, kegyetlenségét és azt a nagy bánatot, mit
a zsidó apa érzett, midőn tudomására jutott, hogy fia
kényszerűségből felvette a ráerőszakolt keresztséget.
A felolvasás végeztével dr. Szabó Aladár budapesti ref. lelkész kért engedelmet^a szólásra. Két hasonlóság van, úgymond, az orosz és magyar zsidó között.
Az egyik az, hogy mindeniknek sokat kell szenvedni,
mert elleneik támadása, megvetése leginkább azokat
sújtja, kik különben is szegények és elkeseredettek,
azok helyett, kik tulajdonkép csak névleges zsidók és
ép oly pogány életet élnek, mint sok névleges keresztyén.
A másik hasonlatosság pedig az, hogy a magyar zsidók
is sokszor hajlandók oly átkozódásra, mint a milyen az
Ahasvérus-darabban szereplő atya ajkait hagyja el. Egy
kis elfogulatlan körültekintés elnémítaná ez átkot, mely
különben is homlokegyenest ellenkezik Mózessel és a
prófétákkal. Kifejezte amaz óhaját, vajha a magyar
zsidók és a magyar biblián alapuló evangéliomi keresztyének egymás dolgaival komolyan törődnének és felhasználnának ehhez hasonló több alkalmat szívok közös
érzései közös kifejezésére.
Ezután az énekkar Fleischmann Eezső vezetése
mellett előadott egy régi héber éneket, majd Rónaszéki
Béla szavalta Halévi Juda „Alkony" cz. hatásos költeményét. Erre egy duett következett Mendelssohntól. Azután Kovács Károly hegedűjátéka gyönyörködtette a
hallgatóságot; majd Göde Lajos ref. theologus szavalt.
Majd ismét doktor Szabó Aladár szólalt fel, hogy
a közönség köszönetét tolmácsolja Webster úrnak a
terem és felszerelés ingyenes átengedéséért e nemes
czélra. Dr. Szabó programmon kívül való felszólalását s
annak bevezető szavait félreértette néhány hevesebb vérű
zionista zsidó ifjú s a háttérben zajongani kezdett, azt
hivén, hogy a missziói buzgóságáról ismeretes lelkész talán

terítő beszedet kíván hozzájuk intézni. A zaj azonban
pár perez alatt elcsendesedett s dr. Szabó rövid beszéde
után a közönség felállva elénekelte a magyar Himnuszt,
a mely után teljes gyönyörűséggel hallgatta a solót,
Mendelssohn áriáját: Halljad Izrael.
A szépen sikerült estélyt, mely a jelzett czélra
100 és néhány koronát jövedelmezett, Révész Imre zárta
be Ibn Ezra Mózes imájával. Végül még az énekkar
adott elő egy régi szép éneket.

KÜLFÖLD.
Németországi egyházi szemle.
Hogy mennyire gondoskodnak Németországban az
ev. lelkésznek anyagi javadalmazásáról is, azt az egyes
egyháztartományokban meglehetősen rendezett kongrua
mellett a bajor lelkész-segély egylet is igazolja. A kongrua
Németországban, bár különféleképen van rendezve, legalsóbb fokozatán is messze fölötte áll a mienknek. A
bajor lelkészi segélyegyleti pénztárnak az elmúlt évben
volt 2.523,891 márka bevétele s 2.523,813 márka kiadása.
Még a dékáni tiszteletdíjak, lelkészi fizetési és korpótlékok is e pénztárból fedeztetnek. Rendkívüli és pillanatnyi segélyezés czímén kiadott az egylet 27,084 márkát.
De még más üdvös intézménye is van az ultramontanizmus sivatagjában a kis bajor ev. tartományegyháznak, s ez: lelkészi özvegyi pénztára, a melynek mult évi
bevétele 139,313, kiadása 139,214 márka volt. E kiadás
között szerepel 66,519 márka a lelkészi özvegyek nyugdíja, 1918 márka kiskorú teljes árvák segélyezése s
18,902 márka lelkészi özvegyek kiskorú gyermekeinek
támogatása czímén. Ez a szerető gondoskodás példányképül szolgálhat a többi német ev. egyháztartománynak is.
*

*
*

Németország, Ausztria és Francziaország a tömeges
öngyilkosságok hazája. Ismeretes, hogy e tekintetben
elüljár Dresda, Hamburg és Lipcse városa. De sok az
öngyilkosok száma Poroszországban is. Hivatalos statisztikai adatok szerint a porosz állam területén 1904-ben
7290 volt az öngyilkosok száma és pedig 5652 férfi és
1638 nő. Az 1900—1904. években az öngyilkosságok eseteinek évi átlaga 100 ezer élő lakosnál évi 20—21
között, és pedig a férfiaknál 32—34 s a nőknél 8—9
között ingadozott. A férfiak öngyilkossági esetei tehát
négyszeresen multák felül a nőkét. Az öngyilkosságra
indító okok között 1816 esetben, vagyis a létszám egynegyedénél a lelki betegségek szerepelnek. A további
indító okok között szerepel idegbetegség 190, lelki
gyengeség 79, szenvedély 222, gond és szomorúság
775, búbánat, szégyenérzet és lelkiismereti furdalás
505, bosszúság és viszály 132, testi gyógyíthatatlan baj
689 és alkoholizmus 697 esetben, a miből tehát kitűnik,
hogy az öngyilkosságok okainak legnagyobb része az
akarat gyengeségében keresendő. Nem első sorban patho-

logiai, hanem főleg ethikai baj az a nagy társadalmi
betegség, mely öngyilkosság neve alatt oly sűrűn szerepel
a mindennapi sajtó hasábjain.
*

*
*

A párbajdlenes liga mult év október havában
Löwenstein Károly herczeg elnöklete alatt Köln városában ülésezett. Jelenleg Németországban 3000 tagja van.
Legújabban Ilalberstadt és Jéna városában is helyi
egyletek létesültek. A meghívott miniszterek, tanácsosok
és egyetemi tanárok közül a liga közgyűlésén senki sem
jelent meg. Az elnöki megnyitó főleg az egyéni becsület
védelmét szolgáló törvények megjavításával s állami
becsületbirósági intézmények létesítésével foglalkozott.
Majd a liga nemzetközi tevékenységét ismertette. A német
ligának 12 helyi egylete van, s előnyösen működik a
hadügyminiszter erélyes közbelépése folytán Ausztriában
is. A katonatiszteknek meg van engedve a liga kötelékébe való belépés, sőt ott nyíltan is kifejezést adhatnak
párbajellenes meggyőződésüknek. Olaszországban is sok
katonatiszt szerepel a liga tagjai között, sőt hódít a liga
Belgiumban és Spanyolországban is. Utóbbi helyen nagyon
jól van szervezve s tagjai között szerepel sok. tudós, nemes
és udvari ember. Első madridi gyűlésén 43 tényleges
szolgálatban lévő tiszt lépett a liga tagjainak sorába.
Angliában, Svédországban, Norvégiában és Dániában
úgyszólván nem is ismerik a párbajt. Igen szép beszédet
mondott a német liga kölni közgyűlésén Bodelschwingh,
az ismert nevű ev. lelkész és nagy belmissziónárius. Azt
hangoztatta, hogy mindnyájunknak egy a becsületünk s
külön katonatiszti becsületünk nincsen. Az embernek
„keresztyén állása" nem engedi meg a párbajt. Az egyház sokat tehet a párbaj-mánia legyőzésére. A r. kath.
egyház itt nagyobb erélyt fejt ki, mint a protestáns.
Ugyanilyen értelemben szólott Lehmann barmeni lelkész
ós Antoni fuldai polgármester is.
+

*
*

Németország erősakaratú császárának mélységes
keresztyén vallásos erkölcsi világnézetét egyik vadászlakára alkalmazott következő aranyigazságú mondásai
Igazolják : Légy erős a fájdalomban. Ne kívánd a lehetetlent. Légy megelégedve a nappal, a mint jön. Mindenben keresd a jót. Örömöd legyen a természetben s
az emberekben, a mint már egyszer vannak. Ezer keserű óráért vigasztald meg magad egy-egy szép órával
s szívedből és tehetséged szerint mindenkor a legjobbat
tedd, még akkor is, ha hála és elismerés nem is követi.
A ki ezt folyton tanulja és megteheti, boldog, szabad
és büszke lészen s élete mindig szép élet lesz. — A ki
bizalmatlan, jogtalanul jár el másokkal szemben és
magának is árt. Kötelességünk jóknak venni az embereket, mindaddig, míg meg nem győződünk az ellenkezőről. — Oly nagy a világ s mi emberek benne oly kicsinyek, ép azért nem minden foroghat körülöttünk. Ha
valami árt nekünk, vagy bánt minket, ki tudja, nem
hasznos-e az az egész teremtésre? — A világ minden

dolgában, a mi él és mozog vagy elhaló félben van, a
mindenható és mindentudó teremtőnek nagy és bölcs
akarata szériát történik. Bennünk, kis emberekben, hiányzik az értelem az ő felfogására. — Minden, a mi van
vagy lehet a világon, jó az alkotónak értelmében, most
és mindenkoron. — Bizonyára szép lélek ílZ, E mely az
életbölcseséghez szükséges ilyen vallomásokban nyilatkozik meg.
*

*

*

Warneck, halle-wittenbergi egyet, theol. tanár „A
prot. missziók története a reformácziótól a jelenkorig"
cz. müvének legújabb kiadása egy tanulságos ós terjedelmes fejezettel gazdagodott, mely a r. kath. misszióval
foglalkozik. Warneck szerint az összes r. kath. népeknek önkéntes külmissziói adományai kerek 14 millió
márkára rúgnak, mely összegből 2'/ 8 millió márka Németországra esik. A 68 millió prot. missziói adománnyal
szemben ez az összeg feltűnően kevés, főleg ha tekintetbe vesszük, hogy r. kath. számítás szerint 264 millió
r. kath. lélek áll 166 millió prot. lélekkel szemben az
egész földkerekségen. Ebből a 14 millióból természetesen
a r. kath. misszió nem fedezheti a maga kiadásait s így
a többi összegek, a melyek már tetemesebbek, a propaganda tőkéiből, a rendek fekvő vagyonából s államsegélyekből állanak rendelkezésére. Hogy e három forrásból
mennyi foly be a r. kath. misszióra, azt megtudni nem
lehet, miután a r. kath. misszió sehol sem számol be
nyilvánosan a maga bevételeiről és kiadásairól. Baumgarten páter, az ismert nevű r. kath. missziói író, miszsziói statisztikájában az elmúlt évszázad önkéntes adományait 492% s a többi r. kath. adományokat 1606 millió márkára becsüli, ngy hogy az ő adatai szerint is a
külmisszió költségeinek alig x/3 része folyik be önkéntes
adományokból. A pogány-misszió szolgálatában álló r.
kath. személyzet 5800 papból s nagy számú missziói
testvérből és nővérből áll, úgy hogy az egész személyzetet Warneck tanár 14 ezer főre becsüli.
*

*

*

A „Theol. Rundschau"
utolsó füzetében Traub
lelkész, ki mint szoczialista író „Ethik und Kapitalismus" cz. műve után ismeretes, „Szocziális feladatok"
czím alatt figyelemre méltó tanulmányt irt, a melyből
kivonatosan közlöm a következő szép gondolatokat: A
szocziális fejlődést az evang. világnézet szempontjából
tekintve, be kell vallanunk, hogy nincs kerekded egységes magatartásunk a világi élettel szemben. A reformáczió adta ugyan meg a lutli. egyháznak azt az aszkétaellenes irányt, a mellyel oly naggyá lett Rómával
szemben; de ez a helyes érzéke és iránya nem érvényesült megfelelőleg a gazdasági élet önálló átalakításában. Mily bizonytalanul ítélik meg még ma is némely
egyházi körök az ipart és kereskedelmet s a börzét és
kartellt. Minden, mi a pénzzel függ össze, már is gyanús
előttük s az ethikai gondolkozásnak agrárius fokozatát
ritkán haladták meg tudatosan. A népgazdaság minden

újabb ethikai értékelésének azzal kell kezdenie, hogy
a kapitalista világrendben oly történetileg szükséges,
tehát Isten akarta haladási fokozatot lásson, a mely
gazdasági életünknek nem befejezését, hanem gazdagodásátjelenti. Csakis a kapitalista gazdasági korszaknak
ethikai történeti értelmezése ad jogot annak megbirálására, vagy más szóval kifejezve: az evang. szocziális
életrend és felfogás lényege nem kizárólag a gazdasági
élet megbirálásában, hanem főleg a keresztyén ember
szabadságának visszanyerésében áll, az ipari s általában
a hivatásszerű élet terén. Mert csak akkor, ha a tőke,
pénz, vagyon, haszon, kamat, vállalkozás és bér fogalmait ker. világfelfogásunk körén belől nem szükséges
rossznak, hanem gazdasági erőnek és tényezőnek veszsziik, szólhatunk annak folytonosan kifejlesztő kritikájáról is egyszersmind. E tekintetben „a református vallásosság nagyobb mértékben tápláló talaja a kapitalista
gondolkozásnak és cselekvőségnek". Pedig Luthernek
egyik korszakalkotó reformátori ténye volt, hogy a német
nép előtt a világi hivatás nagy munkakörét földerítette;
de már a későbbi lutli. egyház egységes világfelfogásra
eljutni nem tudott. A pietisták, methodisták, reformátusok és quákerek alkották meg a modern kapitalista
világfelfogást és gyakorlati életrendet. Keresnünk kell,
Paulsen ethikai és politikai előadásaihoz hasonlóan, az
ethika és a technika közötti összekötő kapcsokat, a
mint ez a nagyhírű berlini bölcselő helyes viszonyba
tudta hozni Jézus ethikáját a jelenkor politikai, morális,
monarchikus, sőt pártpolitikai helyzeteivel és felfogásaival.
Az ethikának bensőbb viszonyba kell lépnie korunk
technikai és kereskedelmi mozgalmaival. Bensőleg tiszta
magatartásunk legyen a kapitalizmussal szemben, s akkor
új erővel hozzá is láthatunk annak kritikájához.
Eperjes.

Dr. Szlávik

Mátyás.

RÉGISÉG.
A g e n d á k a XVII. s z á z a d b ó l .
Formula Copulationis Neosponsorum prolixior.
A mi segedelmünk és boldog előmenetelünk legyen
a sz. háromság egy Istenségnek nevében, ki a házasságot szerzette és megszentelte. Amen.
Minémű tiszta, szent és Isten szerént való áldott
életnek neme legyen a sz. házasság: megjelentette az
Isten sz. Pál apostol által Sid. 13:4, midőn így szól:
„Tisztességes mindenek között a házasság és a tiszta
ágyasház; a paráznákat pedig és a házasságrontókat
megítéli az Isten".
A mely igékben kettőt mond az apostol: 1-ör
hogy a házasság minden arra alkalmatos rendek között
tisztességes; 2 o hogy a házasságrontó paráznákat az
Isten megítéli.
E mostani sz. alkalmatossággal ezeket egybefoglalván, három kérdéseket szükség megfontolnunk.

I. Az első kérdésben levő dolgot értsétek meg:
Micsoda okokra nézve tisztességes a szent házasság minden rendek között ? Tisztességes az
1-ör annak szerző okára nézve, mert annak szerzője nem az angyalok, patriárchák, próféták vagy apostolok, hanem maga az Isten, a ki így tanácskozik vala
az Ádám házassága felől: „Nem jó az embernek egyedül
lenni; teremtsünk segítőtársat neki". Mely tanácsát végbe
is vivé az Isten, mert Ádámot elalutván, Évát az ő
oldala teteméből teremté, kit Ádám mellé is ada.
Tisztességtelenné teszik tehát azok a házasságot,
a kik Isten jó rendelése ellen házasodnak. Ilyenek azok,
kik házasságuk előtt magukat megfertőztetik és úgy
azután kelnek ősz ve.
2-o. Tisztességes azokra a végekre nézve, a melylyekért Isten a házasságot szerzette, t. i. hogy a házasságban élő személyek egymásnak segítséggel legyenek,
a mint Isten mondja: „Teremtsünk neki segítőtársat,
mely mindenkor ő előtte legyen". Gen. 2 : 1 8 . Mert tudta
a mindeneket előre látó Isten, hogy az Ádám eseti miatt
az emberekre sok nyavalya, nyomorúság, dolgozás, betegség, bánat és keserűség szállana; annakokáért, hogy
ezekben a nyavalyákban, se a férfi se az asszonyi állat
magukra ne hagyattatnának, a házasságot találta az
Isten ezeknek megorvoslására. Ezt világosítja b. Salamon
Pred. 4:9—10, mondván : „Sokkal jobban vagyon dolga
a kettőnek, hogynem az egynek, mert azoknak nagyobb
jutalmok vagyon az ő munkájukból. Sőt ha elesnék is
az egyik, felemeli az ő társát a másik". J a j pedig az
egyedülvalónak, ha elesik, mert nincsen, a ki felemelje
őtet. Ha a másiknál erősebb lészen is valaki, ketten
ellene állhatnak annak, és a hármas kötél nem könnyen
szakad el.
Erre nézve jól mondják a magyarok a házasságbeli asszonyt feleségnek, azaz fele segítségnek, mert az
istenfélő asszony fele segítsége az ő férjének minden
dolgaiban. Az istentelen, rossz, háborgó, engedetlen s
tékozló asszony pedig jól mondatik félellenségnek, mert
a mint b. Salamon Példb. 2 1 : 9 mondja: „Jobb lakni
a háznak szugollyában, hogynem mint a háborgó aszszonyi állattal egy háznak társaságában lenni. A sebes
záporesőnek házba szüntelen bécsepegése és a morgó
asszony-ember egyarányú terhesek, mert az ilyen nem
segély ti, nem vigasztalja nyomorúságában az ő férjit,
hanem inkább keseríti, búsítja és gyötri." Példb. 27:15.
Ellenben igazán nevezik a magyarok az istenfélő házasés jó gazda embert férfinak; mert az fő a házanépe
között és feje az asszonyi állatnak, mint a maga testéből
való tagjának, ki az ő feleségét szereti, igazgatja, táplálja, ápolgatja és oltalmazza, mint tulajdon szemefényét.
Eph. 5 : 23. De az istentelen, káromkodó, tunya, részeges
és házsártos férfiú az ő feleségének feje inegevője és
lelkének emésztő férge; ki jó házastársát megdühödt
fenevad módjára bolondul szaggatja és marczangolja,
és arról, mint tulajdon tagjáról s háza népéről gondot

nem visel: az olyan a hitet megtagadta, és a pogánynál
is alábbvaló, azt erősiti Pál apostol. I. Tim. 5 :8.
3-o. Tisztességes a végett, hogy az emberi nemzetség a házasság által szaporodik, a mint Isten mondja;
„Gyümölcsözzetek és sokasodjatok és töltsétek be a földet". I. Mos. 1:28. Ez pedig igen kedves dolog Isten
előtt; mert ő Felsége a keresztény szüléknek magzatjokból gyűjti eleintől fogván az ő anyaszentegyházát.
Melyre nézve Isten magvának és örökségének is mondatnak a magzatok. Solt. 127 : 3.
4-o. Végezetre tisztességes a házaság, mivel a
tiszta élet neme végett is szerztetett, hogy az által az
emberek a paráznaságot eltávoztatván, tiszta, szent és
fegyhetetlen életet éljenek, a mint sz. Pál tanítja I. Kor.
7 : 2 mondván : „A paráznaságnak eltávoztatásáért minden férfinak tulajdon felesége legyen, és minden aszszonyi állatnak tulajdon férje legyen". És így a tiszta
házassági élet Isten s e világ előtt tisztességes, melyről Zachariás pap és Erzsébet asszony dicsértetnek.
Luk. 1 : 6 .
Tisztességtelenné teszik tehát azok a sz. házasságot, kik az Ő házasságukban is egymást megfertőztetik,
meg nem elégedvén Istentől rendeltetett házastársukkal,
hanem más felebarátoknak ágyát megundokítják. Ezek
felől mondja sz. Pál, hogy a paráznákat és a házasságrontókat az Isten megítéli és elveszti, ha meg nem térnek a sz. Dáviddal II. Sám. 11:12.
Ezek szerént megértők okait s végeit, a mellyekre
nézve tisztességes a sz. házasság.
II. A második kérdésben levő dolgot vegyétek
eszetekbe: kik között tisztességes a házasság ? Tisztességes azok között.
1-o a hol két személyeknek jövendőbeli házasságukban magukkal együtt a szülők, vagy azok helyett
levő Tútorok megegyeznek, mint Izsák patriárcha az ő
szüleivel, és Rebeka az ő Tútorival egybeházasulásukról
tanácskozván, megegyezőnek. I. Mos. 24. A kik között
tudniillik vér szerint való rokonság nincsen, ós a polgári
társaságnak s Ecclésiának botránkozása nélkül egyeznek
meg a házasságra s rendesen összekelnek.
2-o. A kik egyenlők idővel és egymáshoz illendők,
hasonló sorsúak s azon állapotbeliek. Nemes—nemessel,
paraszt—paraszttal, ifjú—ifjúval, öreg—öreggel közösüljön. Par pari jungatur, omne inpar dissidet. Egyenetlen
tulkok nem jól vonszák a jármot, akadoznak az úton.
3-o. A kik egy vallásúak, mert a felemás hitűek
házassága Isten előtt nem kedves s nem tisztességes.
Deut. 7 :3. Itt lássuk, hát ugyan nem szabad-e a keresztyén igaz vallású embernek idegen vallású feleséget venni ?
vagy a keresztyén leányzónak s asszonynak idegen férfiúhoz menni feleségül ? Erre azt mondom : ha a keresztyén remélhetné, hogy a hitetlent, eretneket vagy bálványimádót házasságbeli egyesség s szeretet által Istennek megnyerheti, talán meglehetne, mert a mint sz. Pál
mondja I. Kor. 7 : 1 4 : „A hitetlen férfiú megszenteltetik
a hivő feleségben, ós a hitetlen asszony a hivő férfiú12

ban." De ma ritka példa ez, sőt ha hittel ígéri is a
hitetlen az ő megtérését, de ha összekelhetnek, adott
hite ellen kegyetlenül kényszeríti eretnek vallására keresztyén igaz hitű házastársát, a melyre elég siralmas példák vágynák a mi nemzetünkben. Ma ezt a házasságot
ugyan az emberek megengedik és ugyan usoválják; de
mt ellenezzük, ilyen okokra nézve, mert a Kristus és a
Beliál egy párnán s egy ágyban nem nyugodhatnak
csendesen s békességesen. Mert az ilyen házasságban a
gyermekek Isten dicsőségére sem neveltethetnek, mivel
a keresztyén igaz vallásban Isten számára akarja nevelni,
a hitetlen pedig a Beliál számára, mellyet ha nem előbb,
de a keresztyénnek holta után ugyan csak elcsábít s
Istentől elszakaszt, mellyet sok siralmas példák mutatnak nemzetünkben.
Annak okáért hasonlónak hasonlót és a keresztyénnek keresztyént kell választani házastársul, hogy egy
szívvel-szájjal az Istent szolgálhassák; a férfi az ő feleségének ós a feleség az ő férjének társa legyen az isteni
szolgálatban és könyörgésben, mint Zachariás pap és
Erzsébet. Hogy szép házassági egyességben, békességben és csendességben lakhassanak I. Kor. 7:3, 15. Mert
a békességre hívott mindeneket az Isten az ő sz. fiának
a Kristusnak lelki menyegzője által, hogy magzatjokat
Istennek neveljék, mint Sámuelt az ő szülei I. Sám.
1:22, 23- És az örvendetes dolgokban együtt örülhessenek, az ellenkezőkben pedig együtt szomorkodhassanak.
Rom. 12 :15.
Közli Földvár.y László.
(Folyt, következik.)

IRODALOM.
A magyar helyesírás szabályai. Irta Fejes Áron.
Ara 60 fillér. A Stampfel-féle Tudományos Zsebkönyvtár
újabban ismét egy hézagpótló számmal gyarapodott. „A
magyar helyesírás szabályai" czímü füzet ez, melyben
Feje§ Áron a székelyudvarhelyi ref. főgimnázium tanára,
a magyar helyesírás szabályait a miniszteri rendelet
alapján tárgyalja. Az anyag feldolgozása s az egész inü
beosztása olyan, hogy abból a tanuló ifjúság és a művelt
közönség -a helyesírás kérdéseiben könnyen és biztosan
tájékozódhatik s a szükséghez mérten gyorsan szerezhet
felvilágosítást. Az összetartozó nagyobb részeket külön
szakaszokban tárgyalja; a szabályokat érthető, világos
rövidséggel és megfelelő példák kíséretében adja ; kiterjeszkedik az akadémiai és iskolai helyesírás közti
különbségek feltüntetésére; ismerteti az írásjelek használatát; felsorolja a szokottabb rövidítéseket; függelékül
pedig (46—92- oldalon) betűsoros helyesírási szójegyzéket
közöl. — A mű, könnyen áttekinthető összeállításával
s az anyag teljes feldolgozásával méltó arra, hogy
minden tanuló megszerezze, s mint segédkönyv ott szerepeljen minden intézetben. Kapható Budapesten, a Révai
testvérek könyvkiadó hivatalában.
Toltak-e Jézusnak testvérei ? E kérdés felett
érdekes és tanulságos vita indult meg a „Budapesti
Hírlap" 1905. decz. 31. és 1906. jan. 6-iki számaiban.
Minthogy azonban a vita a róm. kath. tudós theol tanárok
czáfolatával oly széles mederbe terelődött, hogy annak
szinteréül egy politikai napilap már nem szolgálhat, —

a nevezett, valamint más fővárosi s vidéki lapokban is
sorompóba lépett róm. kath. theologus urak czáfolatára
dr. Masznyik Endre evang. theol. akadémiai igazgató
külön füzetben válaszol. Válasza, a mely a következő
tartalommal: A botránykő (Előzetes tájékozás); I. Állásfoglalás ; II Támadás; III. Védelem, — e napokban
már meg is jelen, megrendelhető 1 koronáért magánál
a szerzőnél (Pozsony Zrínyi utcza 13.). Könyvkereskedői
ára magasabb lesz. E füzetre a komoly tudományos vita
iránt érdeklődők figyelmét előre is felhívjuk.

EGYHÁZ.
Lel kész választás. A dancsházi (tiszántúli egyházkerület) ref. gyülekezet Ballay Aladár józsefházai lelkészt
választotta meg lelkipásztorává.
Rendkívüli kerületi közgyűlés. Az erdélyi reform,
egyházkerület a tavasz folyamán rendkívüli közgyűlést
fog tartani. A közgyűlés napját az igazgató-tanács márcz
7-dikére tűzte ki. A gyűlést főleg az a zsinati határozat
teszi szükségessé, a mely az erdélyi kerület specziális
egyházszervezetének az egyházi törvények függelékeképen való kinyomatását rendeli el.
A Kálvineum ügyét legközelebb tárgyalta az
erdélyi ref. egyházkerület igazgató-tanácsa. Örömmel
fogadta a tervezetet s pártoló ajánlattal terjeszti a kerületi közgyűlés elé.
Ünnepelt egyházmegyei felügyelő. A kishonti
evang. egyházmegye legközelebb tartott közgyűlésén
meleg ováczióban részesítette Kulinyi Aladár felügyelőt,
abból az alkalomból, hogy kúriai bíróvá neveztetett ki.
Az ünnepéltet küldöttség hívta meg a gyűlésre, a mely
előtt előbb az esperes üdvözölte az egész egyházmegye
nevében, majd pedig a tisztviselői, a lelkészi és a tanítói kar részéről hangzottak fel szívélyes üdvözlő szavak.
Kubinyi meleg hangon válaszolt az üdvözlő beszédekre
és biztosította az egyházmegyét a felől, hogy új méltóságában is egész odaadással kívánja szolgálni egyháza
ügyeit.
Vallásos estély. A püspökladányi ref. gyülekezetben jan. 20-án tartották meg a második vallásos estélyt.
Központját dr. Ferenczy Gyula debreczeni főiskolai
tanár szabad előadása képezte, a melyben a magyarok
őshazájáról, intézményeiről és vallásáról szólott. A program m többi részét a vegyeskar énekszámai, Jánosi
Ántal solo-éneke, Csiszár Teréz dala s Tóth Mariska
szavalata töltötte ki. (D. Pr. L.)
Róm. kath. népszövetség. A magyarországi róm.
kath. egyesületek országos szövetsége legközelebb hosszú
és részletes felhívást bocsátott ki. a melyben a lelkészeket
és a szövetség kerületi képviselőit egy róm. kath. népszövetség szervezésére szólítják fel. A szövetség czélja
a róm. kath. társadalmi szolidaritás megteremtése, bevallottan abból a czélból, hogy a róm kath. egyházat s
annak iskoláit megvédelmezhessék a felekezetien állam,
a szoczializmus és a szabadkőművesség támadásaival
szemben. „Száz tennivaló kínálkozik majd föl önmagától. Hit- és erkölcssérelmek, nagyobb templomi rend,
a szegényügy, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek gyönyörű megvalósítása, különösen a tévedők
szeretetből és több oldalról való megfeddése, meggyőzése,
a nyilvános bűnök társadalmi irtása, előre megbeszélt
tervek és módozatok szerint stb." — mondja a felhívás
S a mit eddig mond, mi is helyeseljük. Úgy látszik azonban, hogy ez a humanitárius és erkölcsnemesítő pro-

gramm csak kulissza, a mely mögött egyéb czélok is rejlenek. a melyek felett jó lenne nekünk is eleve gondolkodnunk. Csak úgy mellékesen van ugyan odavetve, de
talán épen ez a legfőbb a népszövetség megteremtésében:
a szövetségnek a községi közigazgatási és közgazdasági,
a községi, megyei és más választásokba való döntő
befolyása. Vigyázzunk azért, hogy ez a felekezeti irányzatú
szövetkezés készületlenül ne találjon bennünket, se egyházi, se világi téren, mert különben a zseniálisan kieszelt
róni. kath. népszövetség minden téren leszorít bennünket
s csakugyan megteremti Magyarországon a Regimni
Marianumot.
Drágasági pótlék. A pesti magyar evang. egyházközség presbitériuma legközelebb 5 ü / 0 -° s drágasági pótlékot szavazott meg a katechetáknak és a segédlelkészeknek. Hasonló segítség bizony ráférne a ref. egyház
katechetáira is, a kiknek javadalma különben is csekélyebb, mint evangélikus kollégáiké.
Bírósági ítélet. A tiszáninneni ref. egyházkerület
időszaki bírósága jan. hó 24-én Miskolczon tárgyalta a
dr. Tüdős István és Zoványi Jenő ellen indított fegyelmi
ügyet. A bíróság kettéválasztotta a kérdést s külön tárgyalta a nevezettek ellen az egyházkerület által hivatalból indított keresetet s külön az igazgató-tanács által
emelt vádpontokat. A vádlottakat mindkét fegyelmi ügyben elítélték: Tüdős Istvánt mindkét ügyben intésre,
Zoványi Jenőt mindkét ügyben feddésre és a második
ügyben a perköltségek viselésére. Ügy a vádlottak, mint
a másojik ügyben a vád képviselője is felebbeztek. A két
ügy tárgyalása d. e. 10 órától esti V_5 óráig tartott; a
bíróság elnöke Kun Bertalan püspök és báró Vay Béla
főgondnok. előadója Miklós Ödön egyházkerületi tanácsbiró volt. (Sp. R. L.)
Választások az amerikai magyar ref. egyházmegyében. A magyarországi anyaegyházhoz csatlakozott
amerikai magyar ref. egyházmegye legközelebb ejtette
meg néhány tisztségre a választást. Egyházmegyei gondnokká gróf Dégenfeld József tiszántúli egyházkerületi
főgondnokot; lelkészi tanácsbirákká Kozma József perthamboyi és Tegze László delrayi lelkészeket; világi
tanácsbirákká Garan Mihály és Nagy Lajos egyházgondnokokat; világi aljegyzővé Jaezkó . rpádot; egyházmegyei és gyámintézeti pénztárnokká Komjáthi Ernő bridgeporti lelkészt választották meg.
Az ú j ref. énekeskönyv ügyében a Sárospatakon
megjelenő „Ref. Zeneközlöny" a következő indilványt
teszi: „Teljes tisztelettel kérjük a zsinatot, méltóztassék
utasítani a konventet, 1. hogy az új énekeskönyvet a
próba - énekeskönyv felhasználásával két éven belül
(1908-ig) készíttesse el s adja ki; 2. legvégső esetben,
ha a próba-énekeskönyv mostani anyaga az új énekeskönyv kiadásához elégtelen lenne, a mostani énekeskönyv
a konvent által változatlanul adassék ki, úgy azonban,
hogy abban a zsoltárok után és a felálló énekek előtt
„Új énekek" czíni alatt a próba-énekeskönyvnek jónak
és alkalmatosnak ítélt „új énekei" együttesen helyet
találjanak. 3. Utóbbi esetben utasíttassék az egyetemes
énekügyi bizottság, hogy munkálkodását ne szakítsa félbe,
sőt azt úgy folytassa, hogy a jövő zsinat elé (1915)
végleges megerősítés végett egy megfelelő és kifogástalan
új énekeskönyvet terjeszthessen." — Az indítványhoz
csak azt fűzzük hozzá, hogy nagyon szeretnénk, ha a
zsinat által kiküldött énekeskönyvi bizottság munkájának megkezdéséről minél előbb hírt hallanánk.
Az egyesült skót szabad egyház pöre. Említettük
már, hogy a skót szabad egyháznak mily súlyos helyzete támadt az United Presbiteran egyházzal való egye-

sülés következtében. A skót felföldön ugyanis néhány
gyülekezet nem ment bele az egyesülésbe es magának
követelte a volt szabad egyház összes ingó és ingatlan
vagyonát. Az e miatt megindult pörben először a csatlakozottak veszítettek; azonban perújítással éltek s a
parlament egy külön törvényszéket delegált az ügy megvizsgálására és bírói elintézésére. Ez a külön törvényszék
már megkezdte működését és a vitás 705 templomból
649-et a esatlakozottaknak, 56-ot pedig a nem csatlakozottaknak ítélt oda. Legközelebb a missziói és egyéb alapítványok kérdése fog döntés alá kerülni. Hisszük, hogy
a törvényszék itt is hasonló méltányosságai fog eljárni.
A szelistei ref. missziói egyház 1905-dik éve. A
hozzánk beküldött adatok szerint a szelistei missziói
egyházban s a hozzátartozó missziói körben a mult évben
született 61 gyermek és pedig 30 a központban és 31és
szórványokban. Meghalt 30 egyén; 7 a központban a
23 a szórványban. Eskettetett 21 pár; 9 a központban
és 12 a szórványokban Tiszta ref. pár volt 4, vegyes
pár 17. Kon fi rm áltatott 17 gyermek; 12 a központban,
5 a szórványokban. Úrvacsorával élt 1731 egyház!ag.
Az év folyamán 34 istentiszteletet tartott a lekész, 25 öt
magyar, 4-et magyar-német és 5-öt német nyelven. A
34 istentisztelet közül a központban tartatott 8, a szórványokban 26. Utazást tett a lelkész 84 ízben s megtett
útjai összesen 3476 kilométerre rúgtak. A misszió a mult
évben a gulinczei, kusevói, kakitovicei és az új-gradiskai fiókegyházakkal bővült. A munka szép ; de a mint a
jelentés egyéb része mutatja, a misszionárius munkájának honorálása igen vékony. A baj főoka, úgy látszik,
abban van, hogy a lelkész jövedelme jó részt naturalékból áll, a miket nem igen szedhet be. Bizony ideje volna,
hogy az ilyen bajokkal való küzködéstől legalább a
missziói lelkészeket megkíméljük.
Zsinati jegyzőkönyv. Az 1904. november hó 10 én
megnyílt második budapesti református zsinat 1905
november hó 22-től deczember hó 13-ig (a 32-ik üléstől
az 51 ikig) tartott 3-ik ülésszakának jegyzőkönyve Sass
Béla debreczeni ev. ref. theologiai akadémiai tanár és
zsinati jegyző szerkesztésében, Debreczen sz. kir. városa
könyvnyomda-vállalatánál 20 íven, 320 lapon, 3000 példányban megjelent s az egyházi hatóságoknak és zsinati
tagoknak addig is rendelkezésükre áll, míg az illetékes
püspöki hivatalok útján megkapják. Az idevonatkozó
megkeresések Dávidházy Kálmán könyvkötőhöz intézendök Debreczenbe (Fűvészkert-utcza 9. sz.).
Ajándék-orgona. Dohra (Szatmármegye) község ev.
ref. temploma részére Fodor Sándor földbirtokos és neje,
Országh Sándor rákospalotai (Budapest mellett) orgonagyáros czégnél egy új orgonát rendelt. Az orgona árát,
valamint az összes egyéb költségeket sajátjából fedezi.
Ezen nagylelkű és nemes cselekedet önmagában hordja
dicséretét. Kívánjuk, hogy a nemes lelkű házaspár még
sokáig zengedezhesse a megrendelt és már f. évi márczius
1-én a használatnak átadandó orgona hangjai mellett az
Istent dicsérő énekeket.
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A siketnémák érdekében. A temesvári siketnémaintézet igazgatósága beküldte hozzánk gyűjtőívét. Az
emberi társadalom legszánandóbb és támogatásra leginkább rászorult tagjai nevelésére kér segítséget a könyörületes szivektől. Az intézetet s annak anyagi támogatását a legmelegebben ajánljuk olvasóink jóindulatába.
Szíves adományokat elfogadunk s lapunkban nyugtázunk.

Pánszláv tanító ? Nyitja megye közigazgatási bizottságának legutóbbi ülésén Méry Lajos meginterpellálta
az alispánt és tanfelügyelőt Simkó ó-turai evangélikus
tanító ügyében és megkérdezte, igaz-e, hogy a tanító
az iskolában tüntetően tót nyelvű színielőadásokat rendez,
a melyeken a vidék tót nemzetiségi párti közönsége
rendszerint nagy számmal megjelenik. Állítólag most
februárban is tervez ilyen színielőadást. Az alispán kijelentette, hogy a tanító gyanús szerepléséről csak legutóbb értesült és azonnal utasította a főszolgabírót, hogy
kisérje figyelemmel a pánszláv tanító üzelmeit. A tanfelügyelő szintén megígérte, hogy energikusan fog eljárni
a pánszláv tanító ellen. — így szól a hírlapok tudósítása.
Hogy mi igaz a dologban, nem tudjuk s épen azért
előre nem is szólunk a dologhoz érdemlegesen. Hisszük
azonban, hogy nemcsak a szolgabíró és a tanfelügyelő
fogja e dologra kiterjeszteni figyelmét, hanem az illetékes
egyházi hatóság is.
Gyermek-szálló. Londonban egy gyermekvédőegyesület gyermek-szállót alapított. Ebben a szállóban
olyan nyolcz éven alul levő gyermekek szállhatnak meg,
a kiknek szülei hosszabb, vagy rövidebb időre elutaznak.
A szálló berendezése a szó teljes értelmében megfelel
a rendeltetésének. A gyermekstílusban bebútorozott szobák
egymás fölött hat sorban vannak s a felügyeletet okleveles
ápolónők végezik. Ezekre bízzák az olyan apró vendégeket
is, a kiket még tejjel kell táplálni. A szálló, mint üzlet
is, szép alkotás, mert a közönség szívesen fogadja a
szolgálatait s általában a humanizmus szolgálatát látja
benne mindenki első sorban.
A refoímáczió emléknapjának megölése tárgyában
a vallás- és közoktatásügyi miniszter 54501/1905. szám
alatt a következő leiratot intézte a ref. egyetemes konvent elnökségéhez: F. évi jún. 16-án a reformáczió
emléknapjának megölése tárgyában kelt nagybecsű előterjesztésére, hivatali elődömnek 42982/902. sz. a. kelt
körrendelete kapcsán, van szerencsém tisztelettel értesíteni a méltóságos elnökséget, hogy miután a Gondnoksági Utasítás 38., az Iskolai Utasítás 45. §-a szerint az
állami, illetve községi elemi iskolai tanító saját felekezete ünnepén is köteles tanítani, — kivételnek csak
akkor lévén helye, ha eme szakaszokban jelzett föltétel
(t. i. ha a növendékeknek 70 százaléka az illető hitfelekezethez tartozik) alapján osztályukban különben is
szünet van, ennélfogva az állami és községi elemi iskolák
református vallású tanítóinak sem engedhető október
31-én egészen szabad nap, minden korlátozás nélkül. A
mennyiben azonban a Gondnoksági Utasítás 83. §-a, az
Iskolaszéki Utasítás 111. §-a az állami és községi tanítóknak kötelességévé teszi, hogy növendékeiket templomba kisérjék s a Gondnoksági Utasításban is érintett
32543/99. sz. a. kelt körrendelet pedig az állami tanítóknak ós tanítónőknek ebbeli kötelezettségét különösen
is hangsúlyozza: ezen iskolák református vallású tanítóinak is nemcsak lehetővé válik, hogy hitsorsos tanítványaikkal együtt a reformáczió emlékünnepén résztvehessenek, hanem növendékeikkel ez ünnepi alkalommal
való megjelenésük a fentiekből folyó kötelességük is. Végül
megjegyzem, hogy oly esetben, ha a ref. vallású tanerőknek
ref. növendékei nem lennének, nincs kifogásom az ellen, ha
az illető tanerők ily esetben is részt vesznek az emlékünnep e n ^ föntebb érintett rendelkezések értelmében azonban az
istentiszteleten kivül eső időben a tanítás kötelezettsége
alól föl nem menthetők.
A sepsiszentgyörgyi ref. székely Miké-kollégium
ifjúsága február 3-án, a városház nagytermében, a kollégiumi ének-zene- és kirándulási alap javára hangver-

senyt rendezett, a következő műsorral: 1. Kéler B.
Magyar vígjáték-nyitány. Játszotta a kollégiumi zenekar.
2. Mihályi K. Ébresztő. Énekelte a kollégiumi énekkar.
3. Arany J. Epilógus. Szavalta Ráduly Dénes VIII. o. t.
4. a).BedŐ J. Porfiú honfidala. b) Mihályi Ií. Hymnus
a dalhoz. Énekelte a kollégiumi énekkar. 5. Részlet
Meyerbeer Próféta cz. operájából. Játszotta a kollégiumi
zenekar. 6. Arany J. Pázmán lovag. II. rész. Szavalta
Szentiványi Gábor VIII. o. t. 7. Népdalegyveleg. Vegyeskarra írta Deák G. Énekelte a kollégiumi énekkar. 8.
Mendelssohn: Nászinduló. Játszotta a kollégiumi zenekar.
Ú j szeretetházi igazgató. Az erdélyi ref. egyházkerület kolozsvári szeretetház igazgatására a kebli tanácsának sikerült, bár egyelőre kisegítőként, Horváth Jánost, a ki
egy időben már volt a szeretetház igazgatója, megnyerni.
Emlékalapítvány. György Aladár unokahúga, a
pápai ref. leánynevelő-intézet'igazgatónője: Vozáry Érzsébet, rokoni kegyelete kifejezéseképen 500 korona alapítványt tett a nevezett intézet javára György Aladár
nevére. Az alapítvány évi kamatai ösztöndíjképen fognak kiosztatni az intézet növendékei között.
Állomány a debreczeni egyetem javára. Sziky
Ádám fugyivásárhelyi ref. lelkész és neje Fleckhammer
Etelka évi jövedelmük tíz százalékát ajánlották fel a
debreczeni prot. egyetem javára. Az anyagi javakban
épen nem gazdag lelkészpár e nemes elhatározása méltán megérdemli mindnyájunk elismerését. Elhatározásuk
bizony sokaknak lehetne példa és pedig olyanoknak, a
kik könnyebben nélkülözhetnék jövedelmük tíz százalékát, mint Sziky Ádám és felesége.
A középiskolai reform miniszteri tervezete felett
a mult héten folyt le Lukács György kultuszminiszter
elnöklete alatt a szaktanácskozás. Az elhangzott véleményeket jővő heti számunkban összefoglalólag, külön
czikkben fogjuk ismertetni.
A „Fónagy-fóle dustless" kötelező használata. A
vallás- és közokt. miniszter 21211/905. sz. a. „ Fónagy féle dustless "-szel való pormentesítést valamennyi állami
nép- és polgári iskolában és óvodában kötelezőleg elrendelte. A középiskoláknak erre vonatkozólag külön
rendelet bocsáttatott ki. Mindkét rendelet Erdős József
és Társa czéget (Budapesten, VI. ker., Szív-utcza 43.
sz.) jelöli meg egyedüli beszerzési forrásként. Az „Utasítások"-at felszólításra nevezett czég bérmentve küldi meg.

EGYESÜLET.
A budapesti skót misszió kebelében fennálló
„Nők szövetsége" mult évi pénztári sámadásában 2680
kor. jövedelmet mutatott ki, mely összegből 860 kor. a
jótékonysági bazár alkalmával, 640 kor. pedig gyűjtés
útján szereztetett. A szövetség 140 szegényt ruházott
fel karácsonykor. A tagok, számszerint 46, vasárnap délután fél 5-kor gyűlnek össze az ige olvasására. Febr.
hónapban Prém Margit, Burgesz Edith, Victor Jánosné
és Rau Erzsébet fogják az összejöveteleket vezetni. A
szövetség varróórája minden kedden 6 órakor van a
skót iskola nagytermében.
A Protestáns Országos Árva-egylet, mely Budapesten a Szegényház-téren levő fi- és leányárvaházat
tartja fenn, nyilvánosan nyugtázza az 1905. évben befolyt
adományokat. E szerint: az egyesült bpesti fővárosi
takarékpénztár 200 K, a Pesti hazai első takarékpénztár
600 K, a Magyar orsz. közp. takarékpénztár 100 K, az

Első magy. ált. bizt. társaság 200 K, özv. Hutter Józsefné
400 K, özv. Liedemann Sámuelné 400 K, dr. Zsigmondy
Jenő 200 K, özv. Nagy Lajosné 200 K, Beliczay Béla
100 K ; Tiszáninneni ref. egyházkerület 200 K, Budapest
főváros 800 K, adománynyal járultak az árvák neveléséhez. A dunamelléki ref. egyházkerület a néhai Madas
Károly - féle alapítvány jövedelmeiből 10,000 koronát
szavazott meg és fizetett ki s még ezenfelül 130 kor.
19 fillérrel gyarapította az egylet pénztárát. Néhai özv.
Beregszászy Lajosné 100 koronát hagyományozott az
egyletnek. A Protestáns Egyh. és Iskolai Lap 386 kor.
19 fillért gyűjtött. — A protestáns bál tiszta jövedelméből 1080 kor. 70 fill. jutott az egyletnek. A választmány nőtagjai 4976 kor. 40 fillért gyűjtöttek az árvaház karácsonyfájára és így az egylet humánus czéljaira,
minek következtében lehetővé vált 126 árvát tartani s
nevelni s 35 árvának 3550 kor. segélyt osztani ki. —
Az egylet választmánya mindazoknak, a kik adományaikkal az árvaház nemes czéljait előmozdítani szívesek
voltak, ez úton is köszönetét nyilványítja.
A budapesti LorántíFy Zsuzsánna-egyesület f. hó
2-án tartotta meg évi közgyűlését. Ezt megelőzőleg, d. u.
3 órakor hálaadó istentiszteletre gyűltek össze az egyesület tagjai a Kálvin-téri templomban, hol Petri Elek
lelkész hirdette az igét. A gyűlés a ref. főgimnázium
rajztermében folyt le, utána pedig ugyanott, a díszteremben teaestély volt, érdekes és építő programmal.
Az egyesület működésének ismertetésére még visszatérünk.
Nöegyleti vallásos estély. Az adászteveli reform,
gyülekezet kebelében fennálló ref. nőegylet jan. 21-én
sikerült vallásos estélyt rendezett. Ez alkalommal Seregély Béla lelkész és Bocsor Elemér jegyző felolvasásokat tartottak, Sidó János tanító .ós Ropzai Gyula szavaltak, Kovács Karolina monológot adott elő ; közben pedig
a gyermekkar éneke gyönyörködtette a nagyszámú közönséget.

GYÁSZROVAT.
Halasi Gózon Aladár, a budapesti ref. theologiai
akadémia Ill-ad éves növendéke, hosszas sínylődés után
jan. 27-én elhunyt Dömsödön. A szelíd, tiszta erkölcsű
növendék sírja felett igaz részvéttel és fájdalommal áll
meg mind az akadémia ifjúsága, mind a tanári kar.
Mély szomorúsággal láttuk a boldogulton már évek óta
a tüdő vész fokozatos kifejlődését, "s meghatva, szomorú
sejtelmeinket elfojtva szemléltük benne a gyógyulás
reménységét s a törekvést, a mellyel tanulmányai elvégzésére igyekezett. A sudár pálma nem bírta meg a
reá nehezedő terhet, mert erejét felemésztette a belsejében emésztő kór. Kettétört, porba omlott, mindazok
őszinte fájdalmára, a kik csak ismerték. De nemcsak
őt fájlaljuk, hanem igazi részvéttel fordulunk a gyászba
borult család, különösen az édes apa felé, a ki immár
második sudár pálmáját látja porba dőlni, ugyanakkor,
a mikor önmagát is súlyos betegség kötözi le, úgy
annyira, hogy még gyermekét sem kisérhette ki a temető
csendes kertjébe. A korán elhunyt, reményteljes ifjú
temetése jan. 29-én ment végbe nagy részvét mellett.
Az akadémia ifjúsága testületileg vett részt a végtisztességen. Az elhunyt porrészei nyugodjanak csendesen
a feltámadás reménye alatt. Megszomorodott kedveseitől
pedig ne vonja meg az Úr oly annyira szükséges vigasztalását !

KÜLÖNFÉLÉK.
A világ vallásfelekezetei. Egy amerikai statisztikai
kimutatás szerint a világon 1 billió 563.446,000 ember
él. Ezek közül 166.066,500 protestáns, 272.638,500 római
katholikus, 120.157,000 görög katliolikus, 11 222.000
zsidó, 219.659,000 hindu, 216.630,000 mohamedán,
137.935,000 buddhista, 157.069,5000 fétis imádó. A keresztyének és zsidók legnagyobb része Európában él. A
mohamedánok közül 141 millió Ázsiában és körülbelül
50 millió Afrikában él. A hinduk és buddhisták majdnem mind Ázsiában élnek, a fetis-imádok közül ellenben
majdnem 97 millió él Afrikában.
Kwizda-fóle állatgyógyászati készítmények. A
legnépszerűbb és legtekintélyesebb hazai czégek egyike
kétségtelenül a Kwizda Ferenez János udvari szállító
Korneuburgban. Az ezen czég által forgalomba hozott
állatgyógyászati készítmények tényleg nemcsak AusztriaMagyarországban, hanem az egész kontinensen, sőt
Angliában és Amerikában is a legjobb hírnévnek örvendenek. Minden mezőgazda ismeri a korneuburgi marhatápport, a sertésport és a Kwizda-féle kolikpilulákat, s
manap már alig találunk lótulajdonost, legyen az sportférfiú vagy magánzó, üzletember vagy gazdálkodó, —kinek istállójában meg nem honosult volna a Kwizdaféle restitutiofiuid. Magában Angliában, a mely a lósport
terén tett újításokat és találmányokat a maga részére
szokta lefoglalni, — irigység nélkül ismerik el különösen
a Kwizda-féle ló-restitutiofluid és a Kwizda féle szabadalmazott kautsuk csülök-horzsszallagok czélszerű es hasznos voltát. A hírneves távlovaglók, gróf Starhemberg
és Höfer F. távlovaglásuk alatt a Kwizda-féle restitutiófluidot használták a legjobb eredménnyel. Ép úgy más
távlovaglók és kiváló állatorvosok a legnagyobb elismerés
hangján nyilatkoztak a Kwizda-féle szabadalmazott
gummi ovókészülék lólábak részére és a szabadalmazott
gummi-horzsszallagok czélszerűségéről. A Kwizda Ferenez
János czég Korneuburgban kívánatra ingyen ós bérmentve küldi meg csinos képes árjegyzékét.

Az orvosi tudomány támogatására leginkább őszszel szorulnak azon szerencsétlen betegek, kik a tavasz
és a nyár folyamán a különböző gyógyhelyeken hiába
kerestek javulást súlyos bajuk ellen. Annál kétségbeejtőbb helyzetük, mert a természet épen őszkor kérlelhetetlenül pusztítja a beteg szervezetet. A most uralkodó
gyógyirányok képtelenek a természet ezen pusztító hatását ellensúlyozni vagy körülhatárolni. Alapelveik hibásak
és ezek alapján szorgalmazott eredményeik meddők.
Üdvös kivételt képez egy új és eredeti gyógyirány, mely
nemcsak a szervezet ellenálló képességét növeli, de
képes a kóros folyamatok rohamos fejlődését vagy egészen megakadályozni, vagy legalább körülhatárolni. Ezen
gyógymód a vérgyógyítás (Hemopatia). Ezen gyógymód
által a test új és vegyileg tiszta, egészséges vért kap,
a vérkeringés rendbe jön, mi által az összes szervek
táplálkozása javul, ezzel pedig a szervek ellenálló
képessége emelkedik. Valóban kiválók ezen gyógymód
eredményei köszvény, görvélykór, aszthma, idült gyomorés bélbajokban, sziv-, ideg- és vérbántalmaknál. Két év
óta több farkas-(Lupus-)bajnál oly feltűnő gyökeres
eredményeket ért el, hogy ezen kezelés farkasbetegeknél

sokkal szebbnek és jobbnak bizonyult, mint a nagyra
becsült és jónak bizonyult „Finsen"-féle kezelés. A vérgyógyitás megalapítója és egyedüli képviselője dr. Kovács J. fővárosi orvos, kinek V., Váczi-körút 18. szám
alatt van ezen czélnak szolgáló rendelő intézete.
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Szájpadlásnélküli
Y

állásra.

A tiszántúli ref. egyházkerület nagyszalontai egyházmegyéjében levő lippai egyház és ezzel összekötött
lippai misszió kör segédlelkészi állására, a rendes lelkész
betegsége miatt, pályázat hirdettetik.
Évi javadalma:
1. Államscgélvből káplántartási átalány czímén
500 kor.
2. Virágos Sándor rendes lelkésztől:
a) teljes ellátás (lakás, koszt, fűtés, világítás,
mosás),
b) a 800 kor. missziói állandó segélyből megfelelő
tiszteletdíj a lippai missziói körben végzett lelkészi szolgálatokért és vallástanításért.
Az állás mielőbb elfoglalandó.
Felhívatnak pályázók, hogy lelkészképesítő I., esetleg
II. vizsgálatról szóló okmányaikat, esperesileg megerősített szolgálati bizonyítványaikkal együtt mielőbb, legkésőbben f . február hó 15-ig Széli Kálmán ev. ref. espereshez Nagyszalontára (postahely) küldjék be.
Nagyszalonta, 1906 február 1.
Széli Kálmán,
ref. esperes.
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r Fölöslegessé teszik az ínylemez használatát, a száj9 ból kivenni nem kell és ^em is lehet; a gyökerek
i eltávolítása fölösleges, rögtön használható úgy az
Y
?
evésre, mint a beszélésre.
é
Y
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íY?

=á= Szagot vagy ízt ===
sohasem kap, eltörhetetlen.

{ 15 évi jótállás; vidékiek 2 4 óra
t
alatt kielégíttetnek.

Juithion-forrás

B

A

R

N

A

J .

forrás
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.
Kivánatra telítésnélküli töltést is szállít a

Szt. Lukácsfiirdö Kútvállalat Budán,

fogműterme

Budapest, Kerepesi-út 26. s z á m .
la^o

REF. ZENEKÖZLÖN9
LLUIiJ

bö1

mindenki
kérjen mutatványszámot Sárospatakról.

FI Ö H U

Mattoni
Erzsébet sósfürdője
g y ó g y h e l y B u d a p e s t (Budán).
Fürdőidény:

április

24-étől

október

15-éig.

Kiváló gyógyhatással bír

női bajokban és altesti bántalmakban.
Rendelő orvos a gyógyhelyen. — Egészséges fekvés, jutányos lakások, jó vendéglő.
—-— Villamos vasúti összeköttetés a fővárossal.

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk.
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4

kitűnő hatásó
» e s e - , hólyag-, rheuma-,
<s k ö s x v é n y b á n t a l m a k n á l , v i z e l e t ! n e h é z s é g e k n é l , ezukorb e t e g s é g e k n é l , a l é g z ő - és e m é s z t é s i s z e r v e k hurutainál.
Salvator-forrát igazgatósága Eperjest*•

A

Y
?

T

NY1LTTÉR,*

Természetes rasmentei

é
é
•A.
é
A.
.A.

v Számos kitüntetés és elismerőlevél a legmagasabb 6
»
körökből.
Y Egyedüli specziálista a szájpadlásnélküli műfogak é
.
és fogsorok készítésében.
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Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n .

Salvator

»

A.

Á Z A T O K .

P á l y á z a t segédlelkészi

HIRDETÉSEK.

ié

•A.

A•

Grand P r i x , Párisi világkiállítás 1900,

KWiZDA FEREUCZ

JÁNOS

es. és kir. osztrák-magyar, román királyi és bolgár fejedelmi
udvari száMítój,
kerületi gyógyszerész Korneuburg, Bécs mellett

K W1Z D A-félt; RESTITUTIONSFLUID
szíimáia,
cs. és kir. szabadalmazott mosóvíz lovak

1 üveg ára kor. 2.80.
Negyven év óta van haszna
latban az udvari istállókban
? a legnagyobb katonai é.'
polgári istállókban is a lovaiizmai erősítésére, fárasztó menetek előtt és után, ficzamodásoknál és az izmok merevedésénél stb.; a lovat Í
'irainingben bámulatos ered
meny felmulatására képesíti

£WIZDA= korneuburgi marhatáppor

Jóhangú iskola-hegedűt
a m. kir. zeneakadémia
szállítójánál

Reményi Mihálynál
3 f r t 50 kr.-tól feljebb
minden áron legjobban lehet
beszerezni.
Bndapest, Király-u. 44/P.
Mesterhegedűk, fuvolák, klarinettek.szárnykürtök, citerák, cimbalmok 5 évi jótállással. Q u i n t t i s z t a „ B u r m e s t e r " h u r o k . Finom franczia vonók és tokok.
•Javítások művészies kivitele.

Hangfokozó gerenda!
mely által bármely hegedű vagy gordonka
sokkal jobb, erősebb és kellemesebb
hangot kap.

Képes árjegyzék ingyen és bérmentre.
Világhírű

Dilit. szei lovak, szarvasmarhák és juhok részére

haimoniumok.

Grammophon

7i doboz ára kor. 1.40
Va „
„ „ -.70
50 óv óta a legtöbb istállóban használatban van étvágy-hiány s rossz emésztésnél, a tej javítására és a
tehenek tejelőképességének
fokozására.

beszélő-gépek
dús választékban legolcsóbb
árakon.
Grammophónról kiilön árjegyzék kérendő-

Valódi csak ezen védfegryg-yel ellfttott.

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
Főraktár: Török József gyógyszertára
Király-utcza 12. és Andrássy-üt 2fi.

Magyar tanszerkészítö-intézet.

F e l d m a n n Gyula,
H a r i n ó n i u i v i e k a t
mindkét reudszer szerint a legolcsóbban szállít

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA
Budapest, VIII., József-körűt 15.

Árjegyzék ingyen és

I

Tanerőknek külön

bórmentve.
|
százalékengedmény
Részletfizetés engedélyezve.

B u d a p e s t . V I . , F e l s ő = e r d ó ' s o r £5.
Magyarország első és legnagyobb tanszergyára, mely
kizárólag tanszerek előállításával foglalkozik.
Külön osztályok fizikai, khómiai, természetrajzi, geometriai,
szabadkézrajzi és minden egyéb tanszerek előállítására.
Vetítőkészülékek. A modern rajztanítás taneszközei. Az eredeti és engedélyezett saját szerkesztésű fizikai alapfölszerelés kizárólag itt rendelhető meg. Óvakodjunk utánzatoktól.
Az egyes osztályok kiváló szaktanárok vezetése alatt állanak. Miniszterileg engedélyezett tanszerek. Miniszterileg
ajánlott beszerzési forrás.

Orgonaépítési m ű i n t é z e t .

Ezen czégtábtán ismerhetők fel azon üzletek, a melyekben
egyetliil árusíttatnak
eredeti S1NGER varrógépek.

A mi gépeink nem
szorulnak ajánlásra.
Csak arra kérünk
ügyelni, hogy kellő
helyen vásároljon.

Singer Co. Varrógép Részv. Társ.
Budapest: IV., Újvilág-utcza 16.
Budapest: VII., Kerepesi-ut 32.
,,
IV., Muzeum-körut 27.
,,
VII., Király utcza 52.
VI., Teréz-körut 21.
„
II., Fő-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsóbetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi-u. 14.

R i e g e r Ottó
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

Budapest, VII., Garay-utcza 48.
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Ferencz József-rend lovagja.
A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
csőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 30 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt árban elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kívánatra díjmentesen.

A R A N Y ,
ezüst ékszerek é s agyházi szereklegolcsóbban
kaphatók :

w

X

Készítünk o l t á r o k a t ,

*$
t

szószékeket,

14 kar. arany gyürük . . .
14 „
„ nöi melltük. .
14 „
„ nyakkendőtűk .
14 „
„ karkötök . .
ezüst czigaretta szelenczék .
ezüst botok
amerikai system Roskopfórák

den stylben, jutányos

ifj.

HEUFFEL

.
.
.
.
.

LAJOSNÁL

csak IV., EGYETEM-UTCZA 7/a.
Árjegyzéket kívánatra ingyen és bérmentve küldök.

Rétay és Benedek

Országh Sándor

Budapest, IV., Váci-utca 5 9 szám.

orgona-és
harmoniumgyáros
cs. és kir. udvari szállító
R.-Palota ( B u d a p e s t

Ajánlják az ágostai és ev. ref. egyházak részére az összes
felszerelési tárgyaikat, u. m.: Urasztal- és szószékterítöket
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb hímzett kivitelben, borkancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresztelő medenczéket és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat
különféle anyagból stylszerű kivitelben, oltárképeket vászonra művészileg festve, bármely nagyság- és alakban.

mellett}

Alapíttatott 1861-ben.
Az 1885. évi kiállításon « N a g y d i s z o k l e \ é l » és
ciFerencz-József lovagrenddel"), az 1904. évi vesz
prémi k i á l l í t á s o n a r a n y é r e m m e l k i t ü n t e t v e , a z o n
kívül s z á m t a l a n k i t ü n t e t é s é s e l i s m e r é s .
Készit k f l l e m e s é s t ö m ö r h a n g ú , legjobb é s legújabb r e n d s z e r ű o r g o n á k a t . Elvállal javításokai
és á t a l a k í t á s o k a t . Kisebb o r g o n á k k é s z l e t b e n vannak. Szolid m u n k a és j u t á n y o s árak. Áz orgonák
j ó s á g á t m i s e m bizonyítja inkább, mint a z , h o g y
a g y á r alapítása ó t a 4 0 0 - n á l több új o r g o n a lett
megrendelve é s készítve.

- — á r j e g y z é k költségvetések, rajzok és mintákat bérmentve küldünk.

Árjegyzék

és részletes
díjmentesen

tervezet hivánati
killdetih.

n

Kívánja Ön, hogy családja e g é s z s é g e s l e g y e n ? ? ?
Z
Akkor v i g y á z z o n az i v ó v í z használatára!!!
Z
K é r d e z z e meg orvosát, hogy melyik asztali víz a l e g m e g b í z h a t ó b b és l e g e g é s z s é g e s e b b ? ? :

A m a g y . kir. t u d o m á n y o s e g y e t e m I. c h e m i a i i n t é z e t e : A Szt. Lukácsfürdői Kristály-;
forrás n a g y m é l y s é g b ő l

fakadó,

állandó összetételű

ásványvíz se ammóniát, se salétromos savat, s e j

salétromsavat nem tartalmaz, o r g a n i k u s a n y a g ú g y s z ó l v á n n i n c s b e n n e és a chemiai analízis alap-J
ján igen tiszta, c a l c i u m - é s m a g n e s i u m - h y d r o c a r b o n a t o s á s v á n y v í z n e k minősítendő. Z
B u d a p e s t s z é k e s f ő v á r o s bakteriológiai i n t é z e t e : A vizsgált Szt. Lukácsfürdői Kristály-Z
forrás ásványvizét bakteriológiai szempontból k i t ű n ő n e k kell minősítenünk.

Z

Budapest székesfőváros vegyé-

szeti é s t á p s z e r v i z s g á l ó intézete aKris-:

tály-ásványvizet tiszta, bomlási anyagoktól egéségesnek minősítette. A z O r s z á g o s K ö z és tisztánvaló kezelése folytán a külföldön való
minősítette.

szen m e n t e s és chemiai szempontból egész-;
e g é s z s é g ü g y i t a n á c s a Kristályforrást helyes ;
versenyzésre más ásványvizekkel hivatottnak;

Dr. Rigler Gusztáv, a kolozsvári

e g y e t e m e g é s z s é g t a n - t a n á r a , az 1902.;

XII. magyar balneologiai kongresszuson a forgalomban lévő különféle ásványvizeknek bakte-;
riologiai szempontból .történt vizsgálatáról tartott előadásában a legtisztábbnak a Szt. Lukácsfürdői K r i s t á l y - ;

f o r r á s á s v á n y v i z é t jelentette ki.

;

K i t ü n t e t é s e k : 1 9 0 6 . B é c s „Nemzetközi szakácsművészet, élelmiszerek és italok" kiállítása, disz-;
oklevél és aranyérem. 1 9 0 4 . S t . L o u i s világkiállítás, Grand Prix. 1 9 0 4 . B u e n o s A i r e s , aranyérem.;
1 9 0 3 . B a d e n W i e n , aranyérem a koronával. 1 9 0 2 . L o n d o n , Grand Prix. 1901. W ü r z b u r g , arany-;
érem és díszoklevél. 19U1. O s t e n d e , aranyérem és díszoklevél. 1 9 0 0 . S t r a s s b u r g , aranyérem és dísz-;
oklevél, 19QO. K r a k a u , aranyérem és díszoklevél, 1 9 J O . P á r i s , aranyérem és díszoklevél.
A Kristályforrás természetes hydrocarbonatos ásványvízforrás, mely szénsavval telittetik. A bécsi f ő - ;

u d v a r m e s t e r i g a z d a s á g i hivatal dicsérő nyilatkozatot adott, a P á p a Ő S z e n t s é g é n e k háziorvosa;
elismerésben

részesítette,

sok uralkodó

udvartartásában

fogyasztják,

ezernél

t a n á r és v e g y é s z ajánlják!!!
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.

több

kiváló

orvos,;

EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP
Hirdetési díjak :
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor.
Fél oldal
20 kor.
Negyed oldal
10 kor,
Nyolczad oldal
5 kor.

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő :
H A M A R ISTVÁN.

Megjelenik minden vasárnap.
Előfizetési ára :

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a h o v á a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendók.

Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 fillér.

TARTALOM. Vezérczikk : Visszhang az „Eröpazarlásra". Hamar István. — Iskolaügy: Szaktanácskozás a középiskolai reform
ügyében. — Tárcza: A szent könyv. Versényi György. — Szemelvények a XX. századból. Nagy Ferenez. — Könyvismertetés : A növényvilág ós az ember. E. — B e l f ö l d : A főváros népessége és felekezeti megoszlása. — R é g i s é g :
Agendák a XVII. századból. Földváry László. — Irodalom. — Egyház. — Iskola. — Egyesület. — Gyászrovat.
— Különfélék — Pályázatok. — Hirdetések.

ben, mintha mi volnánk e széthúzás okozói. így
panaszosan említi, liogy az orsz. ref. tanáregyeRaffay Sándor kollegám, a pozsonyi egye- sület megalkotásánál jobbnak látták az intézők a
temes evang'. theol. akadémia érdemes tanára, lutheránusok mellőzését; hogy az ifjúsági lap megkit szívesen és büszkén számítok lapom munka- indítása körül a ref. tanáregyesület mindenre előbb
társai közé, a mult heti számban komoly és min- gondolt és számított, mint a legtermészetesebb
denképen figyelemreméltó czikket írt „Erőpazarlás" szövetségesére, az evangélikus iskolákra és annak
czímen. Tényeket sorolt fel annak bizonyítására, tanáraira; hogy a Kálvin-egyesület, mint kizárólag
hogy a magyar evangélikus és református egyház kálvinista intézmény terveztetik, — s hogy a debreközött egyházi, egyháztársadalmi, iskolai és iro- czeni egyetem ügye azért nem találhatott rokondalmi téren sajnálatos széthúzás mutatkozik. Hogy szenvre az evangélikus körökben, mert a tervezők
e széthúzásban pazaroljuk különben is csekély először kizárólag felekezeti egyetemet tartottak
erőinket, a helyett, hogy azokat egyesítve, számot- szemük előtt.
tevő alkotásokat hozhatnánk létre.
Ezekre a csendes panaszhangokra akarok én
A mit e széthúzásról, erőpazarlásról és annak röviden és pedig minden animozitás nélkül, sőt a
káros következményeiről, s ezzel szemben az össze- Raffay kollegám által is óhajtott összetartás előtartásról, az erők egyesítéséről s annak nemes mozdításának őszinte óhajtásával, visszhangot adni.
gyümölcseiről mond: mind az utolsó szóig aláNem akarom eltagadni, hogy azok, a miket
írom. A tény, hogy a két protestáns egyház nem az erőpazarlás bizonyítására felhoz Raffay kollefog össze, hanem [széthúzva, erőit pazarolja sok gám : igazak. Csak az a kérdés, hogy ezek tekintekintetben, — el tagadhatatlan. Feltétlenül igaz tetében csupán minket, reformátusokat terhel-e a
az is, hogy e miatt a széthúzás miatt azok az felelősség? Nem állítom azt sem, ismerve jól a
intézmények, a melyeket alkottunk és alkotni aka- ezikkírót, hogy az ódiumot teljesen mi reánk kivánná
runk, gyengék, erőtelenek, a kitűzött czélt elérni hárítani; de mégis szükségesnek látom, hogy a
nem képesek; holott az erők egyesítése és a mikor a széthúzás miatt felhangzott panasz a nagy
testvéri összetartás mellett, ha nem is világra- nyilvánosság előtt írásba foglalva is megjelent, akkor
szóló, de a mi szerény viszonyaink között számot- a szemlélő figyelmét, egészen jóakaratúlag, a mi
tevő eredményekhez juthatnánk el.
házunktájáról a saját házatájára is rá irányítsam.
Mint mondottam is, egész jóakarattal kíváNem is azért adok visszhangot czikkére, hogy
ezeket a kézenfekvő igazságokat ismételjem és nom ezt tenni. Nem azért, hogy a széthúzást erőmegerősítsem. Hanem azért, mivel — különben sítsem, hanem hogy kölcsönös jóakaratú-belátásra
egészen higgadt és tárgyilagos czikkéből bizonyos juttatván egymást, megértsük az érők' egyesítépanasz hangzik fel, velünk, kálvinistákkal szem- sének szükségességét.
V i s s z h a n g az „ E r ő p a z a r l á s r a . "

ELSŐ MAGYAR TEJGAZDASAGI GEP- ES ESZKÖZGYAR
FUCHS és SCHLKJHTER, Budapest, VI., Jász-utcza 7.

Teavajat, túrói

Tnk7ftoaílfP7flti h o r o n y - k o k k < 5 ! E i * ' r ö " <£s f f í ' z h a ' t í i s r r t ' száiut
I GJOLdf ÜlftutöÜ UCICIIUGLSŰCIÍ mindennemű tejgazüasatfi gépeket és
eszközöket tejszállításhoz, vaj- és sajtgyártáshoz stb.
K " Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve.

u n veszünk át.
tEL

Hogy mi bennünk, kálvinistákban is van oka
a széthúzásnak, nem akarom tagadni. De a mikor
ezt elismerem, szükségesnek tartom hangoztatni,
hogy peccatur nemcsak extra, hanem intra muros,
vagyis, hogy nem csekélyebb mértékben találhatók
fel ezek az okok a testvér evangélikus egyházban sem.
Példákra, tényekre hivatkozom én is ennek
igazolására.
Raffay kollegám a Magyar Prot. Irodalmi
Társaságot hozza fel egyik bizonyítékául annak,
hogy a közös erő mit művelhet és mit alkothat.
De valóban közös erő működik-e ebben a tarsaságban ? Tekintsünk csak végig a tagok névjegyzékén, a vándorgyűléseken résztvettek listáin
— és sajnálattal kell meggyőződnünk a felől, hogy
azok között a testvér evang. egyház gyülekezetei,
lelkészei és világi tagjai sokkal kevesebb számmal
szerepelnek, mint a hogy egy közös intézménynél
megvárhatnánk; — sőt a M. P. I. T.-gal szemben
ott áll, mint kizárólag felekezeti és pedig későbbi
alkotás, a Luther-Társaság. A protestáns irodalom
fejlesztése és termékei terjesztése tekintetében tehát
tényleg nincs meg a kellő összetartás közöttünk;
de ebben nem csak mi, kálvinisták vagyunk a
hibásak.
Folytathatom ezt azzal, hogy a prot. hetisajtó pártolása tekintetében is csak így állunk.
Erre azonban nem kívánok bővebben kiterjeszkedni, nehogy pro domo mea láttassam beszélni.
Tény, hogy a református egyházi lapok, ha még
a közös „protestáns" nevet hordják is homlokukon,
valósággal kizárólag kálvinista felekezeti lapok,
az egy Protestáns Egyházi és Iskolai Lap kivételével, a mely alapíttatásához és hagyományaihoz
híven, mindezideig megtartotta egyetemes protestáns jellegét. De ha végig tekintek előfizetőim
névsorán, itt is csak azt konstatálhatom, hogy,
eltekintve a fő- és középiskoláktól, a tíz újam is
elég az evangélikus lelkészi és világi előfizetők
összeszámlálására, — mert hiszen ott áll lapommal, a teljesen privát vállalatú organummal szemben, a hivatalos és kerületi szubvenczióval támogatott, kizárólag felekezeti jellegű Evangélikus
Őrálló.
Hogy az orsz. ref. tanáregyesület egészen
külön felekezeti egyesületként szerveztetett, s hogy
ilyenmódon gondolták szervezni a tervezők a Kálvinegyesületet is, — bizony megvan annak is az
oka. Hiszen református körből indult ugyan ki
az országos belmissziói szövetség gondolata, de
tervezetében közös intézménynek készült. A felhívások megküldettek az evangélikus gyülekezetekhez is. S mi lett a válasz? Az Evangélikus
Szemlében a legcsunyább, a legszeretetlenebb, a
legdurvább elutasítás, a mit kénytelen voltam lapom-

ban is a legélesebben megróni; s az Evangélikus
Őrálló hasábjain közölt egy előadói dolgozatban
is az a vélemény, hogy a kálvinisták csak végezzék
e tekintetben a maguk dolgát, majd elvégzik az
evangélikusok is, de közösségre semmi szükség
sincs.
S hogy végül az egyházi téren való közös
munkára is kitérjek, igaz, hogy a két testvéregyház közös bizottsága igyekezik arra, hogy —
különösen állami vonatkozású ügyeinket — egyetértéssel, egyesült erővel juttassa a kivánt czélhoz; de másfelől nem tény-e, hogy a megújított
nagygeresdi egyesség, daczára, hogy távol volt
tőle az unió megteremtése, épen az evangélikus
egyházi körökben támasztott a legnagyobb visszatetszést, több helyen pedig olyan visszavonást, a
mely bizony nem vall a testvériség érzésére és
az összetartás szükségességének tiszta tudatára.
Nem mondom azt, hogy ez az érzés, ez a
magatartás általános mi irántunk, reformátusok
iránt, az evangélikus egyházban. Sőt örömmel
ismerem el, hogy a mi a vezető köröket illeti,
bennök tényleg megvan a testvériség és az összetartás szükségességének érzete. De nincs meg
— fájdalom — egyetemlegesen, s e miatt bizony
széthúzunk, bizony erőinket pazaroljuk a kiilön
törekvésekben és alkotásokban.
A valóság tehát, a mit fentebb is mondottam, az, hogy peccatur extra et intra muros.
Jó-e, hogy ez így van? Kell-e, hogy ez így
maradjon? Semmiesetre.
De hogy ne maradjon így; hogy valóban megértsük egymást és erőinket egyesítve törjünk közös
czéljaink felé, ahhoz az szükséges, hogy a velünk
magukat valóban testvéreknek érzők, a minők,
hogy többet ne említsek, Raffay Sándor, meggyőzzék hitfeleiket, mind élőszóval, mind írásaikban, mind az Evang. Őrálló nagyobb és kisebb
közleményeiben a felől, hogy a tényleg meglevő
és káros eredményű széthúzásban, az erők pazarlásában nemcsak a kálvinisták hibásak, hanem
az evangélikusok is.
S ha kölcsönösen beismerjük hibáinkat s a
bizalmatlanságot és szeretetlenséget a bizalom és
a testvéri szeretet fogja felváltani, akkor nem lesz
többé közöttünk széthúzás és nem pazaroljuk el
erőinket, hanem egyesült erővel nagy dolgokat
alkothatunk.
Adja Isten, hogy úgy legyen !
Hamar

István.

ISKOLAÜGY.
S z a k t a n á e s k o z á s a középiskolai r e f o r m
ügyében.

hanem a középiskola elvégzésekor történhetnék meg; a
reáliskolák is benépesülnének; helyesbíthető volna a
középiskolák territoriális beosztása; a művelődés lényeges
elemeiben az egész nemzet intelligens osztályai találkoznának, s végül, hogy a szükséges tanulmányi egység
mellett némi kívánatos változatosság is létesülhetne
középiskoláink tanulmányi szervezetében. A reform végrehajtása nem okozna nagyobb rázkódást és nem róna
elviselhetetlen terheket az iskolafentartó testületekre.

Dr. Lukács György kultuszminiszter dűlőre kívánja
juttatni, vagy legalább a megoldásra alaposan előkészíteni
a középiskolai reformnak már jó ideje hangoztatott kérdését. Jeleztük már, hogy erre vonatkozólag egy tervezetet
is dolgoztatott ki dr. Fináczy Ernővel, a melyben az
A miniszter után dr. Fináczy Ernő előadó, a teregységes középiskola helyett az egységes jogosítású vezet készítője indokolta a javaslatot, s ezután megindult
középiskola rendszerét fogadta el, a mely szerint a ma az eszmecsere.
egymástól külön álló gimnázium és reáliskola közelebb
Fehér Ipoly pannonhalmi főapát aggodalmát fejezte
hozatnék egymáshoz, a tekintetben, hogy mindakét fajta
ki az iránt, hogy a reformtervezet oly időben vétetett-e
iskolában teljesen egyenlő törzstanítás lenne, a melynek
elő, a mikor a középiskolai reform kérdése sikerrel volna
tárgyait mindenki tanulná s érettségi vizsgálatot tenne
megoldható. A politikai izgalmak között sem a napilapok
belőlük, a mely vizsgálat egységesen jogosítana bármely
nem foglalkozhatnak vele kellő mértékben és higgadtfőiskolára. E törzstanításon kivül és a mellett, intézetensággal, sem pedig a társadalom, már pedig mindakettővel
ként váltakozva volnának oly melléktantárgyak, a melyek
számolni kell. Ezekre való tekintettel ő a tervezettel,
a szabad választás szerint jelentkezőket szintén kötemint törvényjavaslattal nem is kiván foglalkozni, hanem
leznék, de sem az érettségi vizsgálat tárgyai nem volnácsakis mint a tanügy egyik érdekes szakkérdésével. A
nak, sem a jogosításra befolyást nem gyakorolnának.
gimnázium és a reáliskola egymáshoz való közeihozását
E reformtervezet megvitatására szaktanácskozmányt elvileg helyesli s helyesli a latin nyelvnek alapul való vételét.
hívott össze a miniszter jan. 29-dikére. Az értekezleten
A miniszter ismételten kijelentette, hogy a tervezet
megjelentek: Alexander Bernát egyetemi tanár, Beöthy
készítésével és annak megvitatásával tulaj donképen csak
Zsolt egyetemi tanár, Bokor József egyet. m. tanár,
elő akarja készíteni a kérdésnek jobb időkben elkövetBoncz Ödön miniszteri tanácsos, Cherven Flóris főgimkezendő megoldását; jelezte, hogy hasonló módon foglalnáziumi igazgató, Dóczi Imre tiszántúli ev. ref. egyházkozik a felsőbb iskolai oktatás és a polgári iskolák
kerületi gimnáziumi felügyelő, báró Eötvös Loránd egyet,
reformjának előkészítésével is, s felkérte az értekezlet
tanár, ErŐdi Béla Budapest fő- és székvárosi tank. főtagjait, hogy az időszerűség kérdésétől eltekintve fejtsék
igazgató, Fehér Ipoly pannonhalmi főapát, Fináczy Ernő
ki nézeteiket a tervezetet illetőleg.
egyetemi tanár, Heinrich Gusztáv, a M. Tud. Akadémia
Báró Eötvös Loránd a reformot ma nem tartja
főtitkára, Jánosi Béla főreáliskolai tanár, König Gyula
elsőrendű
kérdésnek. A fődolog a jó tanárképzés és az,
nyug. műegyetemi tanár, Molnár Viktor államtitkár,
Rombauer Emil főreáliskolai igazgató, Spitkó Lajos buda- hogy a középiskola szellemi munkára szoktassa az ifjúpestvidéki tanker. kir. főigazgató, Szász Károly osztály- ságot. Attól tart, hogy a reform a latin nyelv rovására
tanácsos és Waldapfel János, az Országos Középiskolai megy, s hogy a középiskolában sok mindent tanítanak,
de egyet sem alaposan, ő is arra kérte a minisztert,
Közlöny szerkesztője.
A tanácskozást dr. Lukács György miniszter nyi- hogy a tárgyalásokat csak eszmecserének tekintse.
Dr. Heinrich Gusztáv a reformot időszerűnek, a
totta meg hosszabb beszéddel, a melyben első sorban
tervezetet
sikerültnek tartja; sürgeti azonban a minősítési
azokat az okokat sorolta fel, a melyek arra indították,
törvény
és
a polgári iskolák reformját is.
hogy a mai zavaros és alkotásra nem alkalmas időben is
miért tűzte napirendre a középiskolai reform kérdését;
Erödi Béla több tekintetben egyező véleményen
azután pedig a kérdés megoldásának különböző módjait van Heinrichhal. Legnagyobb baj ma a minősítési törvény,
ismertetve, indokolta, hogy miért választotta az egységes a mely alászállítja az érettségi vizsgálat nívóját. Szakjogosítás rendszerét; végül pedig a tervezet alapelveit iskolákat kellene felállítani, hogy a gimnáziumokba való
s annak nézete szerint való előnyeit fejtegette. Előnyei tódulást megszüntessék. A latin nyelvet elég volna az
volnának, szerinte, a tervezetnek, hogy a tanítás ezen Y-dik osztálytól kezdve tanítani. A leánygimnáziumok
rendszere mellett a főiskolákra a növendékek egyforma példája eléggé megmutatja, hogy négy évi tanítással is
törzsképzéssel jutnának; a pályaválasztás nem az elemi, szép eredményt lehet elérni a latin nyelv körében.
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Kálvin-tér mellett.

Tessék próbát tenni.

Cherven Flóris nem az egységes, hanem csak az
Dr. König Gyula az egységes jogosítású közép. iskola liive; de az egységes jogosítás nem elsőrangú egységes jogosítású középiskola híve. Egységesíteni csak
kérdés. Hibáztatja a tanítási rendszer gyakori változta- az alsóbb osztályokban lehet; a felsőbb osztályokban
tását és a mai vizsgarendszert, a mely csak az érettségi kívánatos a kettéválasztás. Alapul a gimnáziumnak kell
vizsgálaton kegyetlenkedik. A tervezet, szerinte, nem szolgálni. A latin nyelv a polgári iskolák V. osztályától
nyújtja elég világos képét az egységes középiskolának. kezdve intenzivebben volna tanítandó. Az érettségi
Nézete szerint mindenesetre megóvandó az iskolai képzés vizsgálatot csak az egyetemekre menni akaróktól kíegysége, mert nem lehet jó iskola az, a melyben bifur- vánná meg.
káczió van.
Beöthy Zsolt szerint középiskoláinknál három főbaj
Liebermann Leó szintén az egységes jogosítást van. Az első, hogy oda nem való elemek tódulnak bele ;
pártolja; de nem tekinti ezt a legfontosabbnak. A ter- a második, hogy e miatt túlzsúfoltság van; a harmadik
vezetről csak akkor mondhatna érdemleges véleményt, a korai pályaválasztás kénytelensége. Az elsőn a minőha a tanterv és középiskola czéljának szándékolt meg- sítési törvény megváltoztatásával; a másodikon admi
határozása felől is tájékoztatást nyerne. Sürgeti az nisztrativ intézkedésekkel; a harmadikon pedig a reálegészségtannak a rendes tantárgyak közé való felvető- iskola latin kurzusa reformjával és fejlesztésével lehetne
. segíteni. A tervezet készítőjével egyetért abban, hogy
iét és iskolai orvosi állások szervezését.
Pauer Imre a tervezet keresztülvihetőségét nem a középiskolai képzés gerinczévó a humanisztikus műlátja lehetőnek addig, a míg a polgári iskola megmarad velést kell tenni. Kéri a minisztert, hogy a tervezetet
mai szervezetében. Azt, hogy legyen közös törzstanítás a legnagyobb nyilvánosság előtt tárgyaltassa. Ezzel elejét
és a mellett melléktárgyak tanítása, elvben helyesli. lehetne venni a negyedik bajnak: a családnak az iskoÓhajtja a magyar nyelv tüzetesebb tanítását és a tanítás lától való idegenkedésének.
A miniszter Beöthy kérésére ki is jelentette, hogy
rendszerében a súlypontnak a nemzeti tárgyakra helyezését.
neki
is
az a czélja. mivel a kérdés nemcsak tanügyi,
A második napi tárgyaláson Spitlcó Lajos tankehanem
fontos
nemzeti kérdés is.
rületi főigazgató szólt legelső sorban a kérdéshez. A
Bokor
József
a tervezetet szívesen üdvözli, mert
tervezetet helyesli, mert úgy kulturális, mint szocziális
tekintetben kiváló szolgálatokat van hivatva teljesíteni. az egységes jogosítású iskolát meg kell teremteni. A
A mai reáliskola nem igen felel meg a czélnak, mivel a régi törzstanításba, a magyaron kiviil egyetlen nyelvet sem
klasszikus kor kulturáját nem méltányolja eléggé. Közelebb kiván felvenni, legfeljebb a latint.
Alexander Bernát szerint a középiskola helyes szervekell tehát hozni a gimnáziumhoz. A törzstanításba kötelező
tantárgyakképen fel kellene venni a latin és a német zése csak történeti alapokon lehetséges. A történeti fejlődés
nyelvet; a történelem tanítását pedig nemzetgazdasági pedig nem az egység felé haladt, hanem inkább az
és szocziologiai szellemben kellene kezelni. A reformot egység differencziáiódását mutatja. A tervezet e történeti
azonban nem kell elsietni, mint a hogy 1899-ben történt. fejlődéssel szemben áll, mert a különálló reáliskolát
Dóczi Imre tiszántúli egyházkerületi középiskolai meg akarja szüntetni. Ö ugyan a klasszikus világnézlet
felügyelő helyteleníti a gyakori reformokat, a mikor híve, de azért fönn akarná tartani a reáliskolát is.
még az előzők sem próbáltattak ki eléggé, sőt a reáliskola tantervi utasítása még ki sincs bocsátva. A
tanterv kipróbálására legalább is nyolcz esztendő, azaz
egy tanuló-generáczió szükséges. A reformot tehát most
épen nem tartja időszerűnek. Érdemileg az iskolák elágazása mellett foglal állást. A középiskola minden
ágában olyan köznevelési rendszert kell alkalmazni, a
mely az egyes tanulmányi irányokban való eltérés mellett
is a műveltség közös jellegét s a főiskolai tanulmányokba
való bekapcsolódását biztosítsa. Végül fehívta a miniszter
figyelmét arra, hogy a tervezet amaz intézkedése, a
mely a felekezeti iskolák tanulmányi rendje fölötti határozat jogát a miniszter kezébe teszi le, sérti a prot.
fegyházak iskolai autonómiáját.
Dóczi figyelmeztetésére azonnal válaszolt a miniszter és kijelentette, hogy távol áll tőle a prot. iskolai
autonomia sértése, bár a törvény egy másik törvénnyel
bármikor megváltoztatható volna. 1
1

Ez igaz, csakhogy az 1790/91. XXVI. t.-cz. alaptörvény
jellegével bír; az alaptörvényeket pedig csak úgy inczidentaliter,

Rombauer Emil szintén nem kívánja megszüntetni
a mai reáliskolát. Az egyenjogúsítást csinálják meg
német mintára; vagy pedig vigyék be kötelező tantárgyként a reáliskolába is a latin nyelvet.
A harmadik napi tanácskozáson Bonez Ödön örömmel üdvözölte a tervezetet. A reformoknál meg kell
tartani a folytonosság elvét. Nem kiván új szervezetet,
csak a mainak az élet számára gyümölcsözőbbé tételét.
Orosz Emil junktimot kívánna felállítani a tervezet
keresztülvitele és a minősítés, a tanárképzés és a polgári iskola reformja között. Legyen egység az alsó
négy osztályban; a felső négyben pedig legyen humanisztikus és reálisztikus bifurkáczió, s adassék meg mindkét iránynak az egyenlő jogosítás.
Bozóky Endre a reáliskola megszüntetésében hátrafejlődést lát; mert a reáliskola a jövő iskolája.
Maywald József szerint középiskoláink nivója igen
alászállott, részint azért, mivel a minősítési törvény
a sürün következő középiskolai reformok kedvéért nem lehet ám
egyszerűen félretolni.
Szerk,

következtében sok oda nem való elem tódult a tanulópályára; részint pedig azért, mivel az újabb reformok
mind csak könnyíteni törekedtek. Ez a könnyítés azután
könnyűséget eredményezett a tanulók tudásában és gondolkodásában. Az egységesítésnek, akkor, a mikor az
élet annyi mindenféle követelménnyel lép fel, nem
lehet híve.
Négyessy László a javaslat kivitelét úgy is lehetőnek tartja, hogy egy és ugyanazon iskola keretén
belül bifurkáczió lenne. Fél attól, hogy az egységes
középiskolai rendszer mellett a görög nyelvvel és kultúrával való kapcsolat háttérbe szorul. Óhajtaná a latin
nyelvnek a reáliskolában való intenzivebb tanítását és
a reáliskolának az egyenlő jogosítás megadását.
König Gyulát a felszólalások még jobban csak a
felől győzték meg, hogy a törvényjavaslat egyenesen
veszedelmes hazai kulturánkra, ha a kereteket a szélsőségig tágítja és ha a vagylagos tárgyakat behozza.
Hibáztatja a modern nyelvek mai tanítási módját is.
Jánossy Béla úgy látja hogy a tervezet a reáliskola
megsemmisülését okozná, a mit pedig nem helyeselhet.
Fináczy Ernő előadó csak néhány rövid reflexióra
szorítkozott. A törvényjavaslattervezet a mai gimnáziumot
kontemplálja az emberre és a természetre való tekintettel,
a melyből összes ismereteinket merítjük. A törvényjavaslattervezet azonban nem foglal magában furkácziót, mert
a furkáczió annyit jelent, hogy minden ágazat külön
jogosítással bír. A mi a latin nyelv tanítását illeti, hivatkozik konkrét példákra, hogy ebben a tekintetben szép
eredményeket értek el a gimnáziumban. Azonban a
reáliskolai latin oktatáson sohasem lehet segíteni, mert
kevés az óraszám. A törvényjavaslattervezet — meg van
győződve róla — nem sokban tér el attól, a mit bárki
a mai körülmények között összeállított volna. Annak a
reményének ad kifejezést, hogy a tervezet elkészítésének
munkájával tett tán némi szolgálatot a kulturának.
Lukács György összegete ezután a tanácskozáson fölmerült eszméket. Szerinte a tárgyalások nem mozogtak
szorosan azon keretben, a mely voltaképen a szubstrátumot képezte volna, tudniillik az előterjesztett konkrét
javaslat keretében. De ez természetes, mert hiszen a
középiskolai kérdések annyira Össze vannak szövődve
igen nagyjelentőségű egyéb tanügyi és közműveltségi
kérdésekkel, hogy magának a középiskolának kérdését
elszigetelten egyéb nagy kulturális kérdésektől nem is
lehet lárgyalni. A közoktatási kormányzatot mindenesetre
a gondolkodásnak és a tapasztalatnak az a gazdagsága,
a mely e három napi tanácskozásaink alatt szemeink
elé tárult, óvatosságra inti, óvatosságra a tekintetben,
hogy reformot ne azért inicziáljon, hogy az reform legyen,
hanem azért, hogy jobbat teremtsen, azért, hogy szükségleteket kielégítsen és hibákat javítson.
Végül Eötvös Lóránt mondott köszönetet az értekezlet nevében a miniszternek, hogy alkalmat adott a
vélemények kifejtésére és a nagyfontosságú kérdés alapos
megbeszélésére.

TÁRCZA.
A szent k ö n y v ,
A könyvek könyvét búban és örömben
Szent áhítattal, buzgón forgatom:
Vigasztalásnak édes balzsamától
Megenyhül, elsimul a fájdalom.
Tán sanda szemmel néz rám sok mihaszna,
Gazul harácsolt szennyes kincseken ;
Árvák siráma, özvegyek könyűje
Szívét nem hatja. Hiszen szívtelen!
Én nem gyűjtöttem kincseket rakásra,
Hogy rozsda és a moly eméssze meg,
Hogy a lopók kiássák. Ám nem adnám
Átkos kincséért szegénységemet.
#
Boldog valék, ha éhezém, szomjaztam,
Mikor az igazságot szomjazám.
Hogy megelégül, ki ezt szomjúhozza:
Megnyugovék az Úr szelíd szaván.
Ha rám rohant halálos fegyverekkel
Álság, gyűlölség hitvány csatlósa:
Nem fájt a seb; tudván, hogy boldogok, kik
Az igazságért szenvednek. -Nosza!
Kitártam keblem, ha^d döfjék keresztül!
Félelmesen az meg sem reszketett.
Meg nem tagadtam soha senkiért sem
Szívemhez forrt meggyőződésemet.
Szenvedtem sokszor. Balsors sziklasúlya,
Hogy eltiporjon, zúzzon, rám szakadt.
A könny patakja megáradt szememből,
Szívem vonaglott fojtó kín alatt.
De tűnt a bú a szent igék szavára,
Hallván, hogy a kik sírnak, boldogok,
Mivel vigasztalást nyernek bizonnyal.
S fájó szivem már nem is sajogott.
Dobálhatának rágalmak sarával,
Az engem soha be nem szennyezett.
Hogy boldogok a tiszta szívűek, óh,
Megvigasztalta büszke lelkemet.
Képmutató, szemedből vesd ki inkább
Azt a gerendát I Miért keresed
A más szemébe' álnokul a szálkát?
Szenteskedőn ne forgasd szemedet!
Hamis próféták meg nem tévelyítnek.
Jártam hittel az Úrnak útait,
Keskeny uton, szoros kapun, pihegve.
Hisz útat ez egy szebb világba nyit!

S nem vertem mellemet hivalkodólag,
Uram, uram! kiáltva hangosan.
De elvonulva házam rejtekébe,
Imádságot rebegtem titkosan.
Cselekvém az én mennyei atyámnak
Megismert felséges akaratát,
Mi Üdvözítőnk ihlett ajakáról
Hű szívemet gyönyörrel járta át.
S hajnem volt?földi, dús javakba' részem,
Kiosztottam szerető szívemet.
Vigasztalám az árvát, elhagyottat,
Mások baján* a lelkem könnyezett.
A szent könyv volt vigasztalóm, reményem,
Jézus példája hívott, vezetett.
Az ő keresztje roskadt vállaimról
Levette az én kis keresztemet.
%
Nincsen kamatja: fény, rang, sem dicsőség...
Azért csak így haladnék újólag.
Születnék bár százszor megint s ezerszer:
így harczolnám meg újra harczomat!
Versényi

György.

S z e m e l v é n y e k a XX. s z á z a d b ó l .
— A szűz Mária tisztelete. —

Azt mondják a pápás „lelkipásztorok", hogy ők
sohasem imádták Máriát. Hát jól van. Ne is vitázzunk
velők. Sokat mondanak ők, a mi még se egészen úgy
van, a mint mondják. Legyen szabad néhány idézetet
közölnöm a „katholikus keresztény" könyvekből, füzetekből, az igen ajánlott müvecskékből. Hadd beszéljenek
ők magok.
— „Teljes joggal állíthatjuk, hogy Mária tisztelete
igen hathatós, sőt a gondviselés jelen rendje szerint
majdnem szükséges eszköz, nemcsak az erényekben való
nagyobb előhaladásra, hanem arra is, hogy az isteni
törvények megtartása által üdvösségünket elérjük, mert
ezt a kiválasztottság jelének tekinthetjük. Ily értelemben
mondja szent Bonaventura: a ki megszerzi magának
Mária kegyét, azt megismerik a mennynek lakói, azt
beírják az élet könyvébe. A Szentlélek ezt azon szavakkal jelzi: „A ki engemet megtalál, életet talál és
üdvösséget merít az Úrtól" — azaz úgy a kegyelem,
mint a dicsőség életét fogja találni; mert szent Antónius szerint: menthetetlenül elkárhoznak azok, kiktől
irgalmas szemeit elfordítja."
Hogy ez miképen történik meg, felvilágosít felőle
bennünket Mária hatalma. „Jézus a boldogságos szűznek
egyetlen kérését sem tagadja meg, hogy mint anyának,
úgyszólván természetes joga van a meghallgattatásra,
hogy nem annyira könyörögve, mint inkább parancsolva
lép a kegyelem trónja elé és a kiengesztelés oltárához."

Egészen természetes is, hogy nem kér, hanem
parancsol
kinek Isten a kegyelmek egész teljességét adta, hogy az ő kezéből nyerjék azokat az emberek
és csak az ő közbenjárására várhatjuk azokat Istentől.
Ezért kell mondanunk: hogy minden jót általa nyerünk
el, s hogy minden tökéletességet az ő kezei juttatnak
nekünk."
Szegény ó-testamentomi zsidók I most tudom már,
hogy miért kellett nektek annyit szenvedni! „ . . . a
kegyelem folyama az ó-szövetségben még nem áradt
oly bőségesen az emberiségre, mert akkor Mária, az
égi kegyelmek csatornája, még nem jelent meg a földön.
Hogy tehát évszázadok óta Isten egyházában oly magasztos erények díszlenek, mindezt az egyház a bold.
szűznek köszönheti, mert Mária a kegyelemnek azon
bőségesen áradó csatornája, a mely bennünket szentekké és tökéletesekké tehet."
Most már, keresztyén testvéreim, kik üdvösségteket várjátok a Megváltónak a keresztről lecsurgó vérétől, s hiszitek, hogy hitetek által kegyelemből üdvösségtek lészen, hagyjatok fel e czéltalan és balga hittel!
Nem sokat ér ez ma már. Figyeljetek kérlek, továbbra
is. „Az életben ki fogja a lelkeket annyi veszély és
támadás között legbiztosabban a tökéletesség magaslatára vezetni ? Maga a boldogságos szűz. Ha az Ő szent
nevét hívjuk segítségül, akkor a gonosz léleknek minden
támadását visszaveri és kísértései ellen biztosít. Ha a
te kezed oltalmaz, akkor ellenségeimet megfutamítom;
az. irántad való tisztelet az üdvösségnek az a fegyvere,
melyet Isten azoknak ad, kiket üdvözíteni akar." Tehát
„hozzá kell csatlakoznunk, ha üdvösségre és tökéletességre akarunk jutni". Szólítsuk tehát őt így: „Anyám",
imádkozzuk el naponként a rózsafüzért, látogassuk meg
minden nap, vagy legalább is gyakran valamely képét
és üdvözöljük azt, terjesszük tiszteletét barátaink, lakótársaink és alattvalóink között, s akkor . . . mi lesz
akkor, mondjad te igaz keresztyén, ki úgy hiszed, hogy:
az pedig az örök élet, hogy egyedül téged ismerjenek
igaz Istennek és a kit elbocsátottál a Jézus Krisztust,
a ki lett nékünk üdvösségünk
Hát édes keresztyén felebarátom, a ki csak ezt hiszed, de a szűz Máriát
nem imádod : mi lesz veled az ítélet napján ? I
De kérdezheti valaki, hogy hol van itt a Mária
imádása? Tökéletesen igaza van, ha ezt kérdezi. Majd
most jön. íme halljad: „Szeplőtelen és örökké áldott
Karmelus hegyének ékessége, bolds. szűz Mária! minden
ügyemben és szükségemben egyetlen egy gyámolom 1
Mivelhogy engem, méltatlan bűnöst a te kedves híveid
közé számláltál, a te irgalmasságodnak drága öltözetivei felékesítettél, segíts engem, midőn az én bűnös
lelkem a halál szorongattatási között testétől elválik:
fordítsd reám a te irgalmas szemeidet és ments meg
engem minden ellenségemtől
" „Van-e kegyelmesebb és irgalmasabb náladnál, óh drága égi anyám,
Mária?! Mi vétkezünk, s te békére nyújtod jobbodat, te
a pokolbeli kígyónak fejét tiprod és ártatlanná teszed,

hogy incselkedései által ne csábíttathassunk. Kegyel- minők a rizs, búza, árpa stb.-bői készült táplálékok.
mezz és irgalmazz nekem, szegény bűnösnek, a ki te Szól a kenyérről, annak készítési módjáról s az emberi
benned egész állhatatossággal bizakodom. Hints áldást kulturának erre való hatásáról. Felel a kérdésre: megegész házunkra, óvd meg abban az egyetértést és békes- élhet-e az ember csupán növényi táplálékból, s hogy
séget, holtunk után pedig eszközölj ki örökös boldog- tekintettel az emberi nem folytonos szaporodására, meddig bírja még a föld ? Végül szól e részben azon növéságot . . . "
Most pedig én kérdem: mi ez, ha nem imádása nyekről is, a melyek az ember zsírszükségletét szolgálMáriának ? Ha nem az: várom a bizonyítékot. És kér- tatják.
dem továbbá ezek után: vájjon mi szükség volt és
A 2-dik részben, az izgató és csillapító növényi
volt-e egyáltalán szükség az Úr Jézus Krisztus halálára, anyagokról szólva, megismertet a czukorral, kávéval,
ha boldogságunk, üdvünk, mindenünk Máriától függ? teával s csokoládéval; majd külön czím alatt a szeszes
Tessék erre adni feleletet. Mert ha csakugyan így . italokat tárgyalja, különös gondot fordítva a szőlőmívevan, bizony hamar készen lehetek a felelettel, hogy lésre s a bor előállítására és nemzetgazdasági fontosnincs szükségem a Bárány Jézus vérére. Ha pedig nem ságának kidomborítására. A különböző bódító növények,
a melyeket nagy számmal ismernek úgy az új-, mint
így van, mi ez?*
Nagy Ferencz.
az ó-világban, s végül a varázslati gyógyító és fűszeres
növények szintén itt vannak ismertetve.
A 3-dik részben a növény rostja és tejnedve czím
KÖNYVISMERTETÉS.
alatt szól azokról a növényekről, a melyek részben közvetlenül, részben közvetve az ember ruházatát adják.
A növényvilág és az ember. írta Szutorisz Frigyes, eper- Fonás, szövés, festés, pamuttermelés s annak feldolgozása, kaucsuk, guttapercha, papiros s annak készítése,
jesi ev. koll. fögimn. tanár.
Ez alatt a czím alatt egy szép, figyelemreméltó mind olyan kérdések, a melyek minden művelt embert
mű jelent meg a M. K. Természettudományi Társulat érdekelnek s a melyekre itt megtalálja a szükséges
kiadásában, a mely tartalmilag ugyan nem egészen tar- felvilágosításokat.
Theologusokra azonban legnagyobb jelentőséggel
tozik ide, egyházi lapba, de a melyet általános kultubír
a
4-dik rész, melyben a növényeknek az ember hitrális jelentőségénél s a vallásra való vonatkoztatásánál
életében
való szerepléséről szól. Ez egyike a legnagyobb
fogva mégis szükséges ismertté tenni lapunk olvatanulmányoknak
a vaskos kötetben. A legelső czikkben
sói előtt.
A növényvilág nélkül nem tudnók elképzelni az szól a finn-ugor népek és a magyar nép mythologiai
ember életét, inert nincs oly vonatkozása az emberi növényeiről. Ebben összeszedi azokat a főbb adatokat,
viszonyoknak, a melyekben az embernek nem akadna a melyek a finn-ugor népek mythologiai költeményeibén,
dolga a növényvilággal. A legparányibb mohától kezdve eposzaiban, meséiben s varázslati és babonás szokásaiaz égbe emelkedő, széles koronájú százados tölgyfáig, s ban találhatók s a melyekből nagyobbára következtetni
a legbűzösebb gaztól kezdve az illatos rózsáig, minden- lehet a magyarok mythologiájára s ezzel kapcsolatban
az első magyarok keresztyénségére. — Nyirfa, kőrisfa,
nemű növénynek van valami köze az emberhez.
Nagy türelemmel, óriási hangyaszorgalommal és diófa, juharfa, szomorúfűz stb., dudafű, csengőfű, kutyalelkiismeretes tudással hordta össze Szutorisz Frigyes tej, rozmaring stb. azok a gyakran említett növények,
az ide tartozó roppant anyagot s állította össze szép a melyek a magyarok vallásos képzeletvilágában, mint
rendbe, áttekintően s könnyen élvezhető módon, az olvasó hatékony erővel bíró elemek előfordulnak. Hasonlóan
tárgyalja a germán, görög, római mythologiát s végül
okulására.
A könyv elolvasása előtt csak sejtjük, elolvasása más földrészek szent növényeit egy-egy különálló czikkben.
Nem kevésbbé érdekes a műnek 5-dik, utolsó része,
után pedig már tudjuk, hogy a növényvilág nélkül az
a
melynek
czíme „A növényvilág a szépérzék szolgálaember létezése elképzelhetetlen, s csodálkozunk azon,
tában",
s
melyben
a növényeknek művészeti felhaszhogy ezt eddig nem tudtuk és hogy ez elkerülhette
nálásáról
szól.
Az
élő
virágdísz, a virágnyelv, a növényfigyelmünket. Mily gazdag tartalmú e mű, mutatja az
az öt rész, a melyre fel van osztva s a melyek önma- világ a költészetben, a növényvilág a művészetben
czímei az első czikkben foglalt alrészeknek. Igen szép
gukban véve is nagy tanulmányokként állanak meg.
Az első részben szól a növényekről, mint az ember s tanulságos a következő czikk, a mely a kertekről szól
táplálékát képező anyagról. Kezdi az orinoko - vidéki, az ó-korban, középkorban, az új- és a legújabb korban.
természeti állapotban lévő emberek táplálkozásának ismer- Végül az utolsóban szól a rózsa múltjáról és jelenéről,
tetésén s folytatja más forró égövi lakók táplálkozá- vagyis arról a virágról, a mely minden kertnek legszebb
sával. Megismertet a legáltalánosabb táplálékokkal, a dísze s mindenkinek legkedvesebb virága.
Ezt az óriási anyagot kultúrtörténeti szempontból,
könnyen
érthető módon s vonzóan adja elő a szerző.
* Az idézetek Scaramelli János jezsuita „Lelki vezér" cz.
A könyv olvasása könnyű, nem fárasztó, figyelmünket
művéből vétettek; az imák: Szűz Mária Koszorújá-ból.

kezdettől végig lekötő s nagyon tanulságos. Alig van
a műben oly főbb kérdés tárgyalva, a mely a művelt
laikus embert nem érdekelné. Számos képe emeli a mű
értékét s könnyíti a megértését.
A Természettudományi Társulat, mely már oly sok
jeles művel ajándékozta meg irodalmunkat, nagy hálára
kötelezte le a magyar művelt közönséget, hogy ezt a
művet, a melyhez fogható más nemzetek irodalmában
alig található, kiadta s közművelődési eszközeinket ezzel
is gyarapította.
Ajánljuk a művelt prot. közönségünknek, különösen
Szeberényi L. Zs. úrnak, a ki az Evangélikus Egyházi
Szemle legutolsó számában nem átallotta az államsegélyes ev. gimnáziumok tanárairól azt állítani, hogy azok
olyanok, a kik az államnak már nem kellenek. íme itt
a sok közül egy oly példa, a melyre büszke lehet egész
prot. egyházunk s a ki különb dolgokat írt a maga
szakjában, mint Szeberényi dániai s olaszországi, laptölteléknek készült útleírásaiban. Őszintén örvendünk,
hogy prot. tanár, a kit saját felekezetű papja lebecsül,
ily értékes s nagy művel gazdagította irodalmunkat.
E.

BELFÖLD.
A f ő v á r o s n é p e s s é g e és f e l e k e z e t i
megoszlása.
A Budapesti Hírlap f. évi jan. 28-diki számában
Thirring Gusztáv, a fővárosi statisztikai hivatal aligazgatója tanulmányt közölt Budapest mai népességéről.
Ennek keretében szól a népesség felekezeti megoszlásáról is. A tanulmány e része tanulságos reánk nézve
is. Nem lesz tehát érdektelen, hogy azt lapunkban is
közöljük.
Thirring Gusztáv legelső sorban azt mutatja ki,
hogy a fővárosnak a statisztikai számítások alapján az
1900-ban kimutatott 744,792 főnyi lakossága ma, a
népszámlálás után öt év múlva, 836 ezerre becsülhető.
A szaporodás tehát meghaladja a 91 ezeret. Azután pedig
így folytatja:
„Tovább is megyünk egy lépéssel s azt kérdjük,
miként oszolhatik meg Budapestnek mai 836,000 főnyi
lakossága hitfelekezet és nemzetiség szerint? Erre a
statisztikai hivatal becslése nem terjed ki, mivel lakosságunk nyelvi átalakulása és felekezeti megoszlása korántsem simul az átlagos gyarapodáshoz, hanem az egyes
'nemzetiségek és felekezetek e tekintetben óriási eltéréseket mutatnak. De érthető, hogy e kérdések elé
mindenki feszült figyelemmel tekint. Kisértsük meg tehát,
hogy e kérdésre tudunk-e némi világosságot deríteni?
Fővárosunk polgári népességének felekezeti megoszlása az utolsó négy népszámlálás szerint a következő volt;

Év

róm. kath.

ág. ev.

ev. ref.

izraelita

egyéb

1869
1880
1890
1900

195,624
239,723
314,835
427,112

14,316
19,716
27,224
37,170

13,008
21,655
36,112
62,837

44,890
70,227
102,377
166,198

2638
4361
6123
10,131

16-6
19-7
21-0
23-6

1-0
1-3
1-3
1-5

vagyis százalékokban:

1869
1880
1890
1900

72'3
67-4
64-7
60-7

5-3
55
5-6
5-3

4-8
6-1
7'4
8-9

E három évtized fejlődését jellemzi tehát egyrészt
a reformátusok és az izraeliták erős térfoglalása, másrészt a római katholikus elem viszonylagos háttérbeszorulása, mert az utóbbi felekezet ez időszakban csak erősen megkétszereződött, míg a zsidók száma megnégyszereződött, a reformátusoké közel megötszöröződött. Az
utolsó népszámlálás óta lefolyt években e mozgalom
tendencziája alig változott; ezt tanúsítja legalább a
születések, az elhaltak és az iskolásgyermekeknek felekezeti megoszlása. Egyik sem egyezik meg az össznépesség felekezeti megoszlásával, mert a tanulók között
az izraeliták aránylag jóval számosabbak, míg a születések, de kivált a halálozások között a r. katholikusok
szerepelnek jóval nagyobb arányban, mint az élő népesség körében. A r. katholikus elem aránylagos visszamaradása azonban mindhárom sorozatban fölismerhető,
míg az izraeliták terjeszkedése főleg a halálozási esetek
gyakoriságában, a reformátusoké mind a halálozási, mind
a születési adatokban jut kifejezésre s mindkét rendbeli
adat az ágostai evangélikusok arányának
változatlanságára enged következtetnünk.
Legyen elég az abszolút számok mellőzésével itt
csak a viszonyszámokra hivatkoznunk, melyek a születések, a halálesetek és a községi elemi iskolai tanulók
felekezeti megoszlását (a tanulók felekezeti megoszlását
illetőleg nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a
tanulók egy része felekezeti iskolákat látogat, mi által
a fönt kitüntetett arányszámokban a tanulók felekezeti
megoszlása nem tükröződik vissza egészen híven) föltiintetik. Ezek a következők:
róm. kath.

Újszülöttek:
1900
1901
1902
1903
1904

ág. ev.

ev. ref.

izraelita

egyéb

641
640
64-1
63-7
63-3

százalékokban
20-0
8-6
55
20-0
8-8
53
200
90
50
200
9-2
5-0
19-9
96
50

1*8
1-9
1-9
21
2-2

68-8
67-8
67-8
673
67-0

5-1
5-7
5-5
55
5'5

15-7
16-4
163
16'4
169

2-2
1-9
2-0
2:2
2-0

haltak:
1900
1901
1902
1903
1904

8'2
8-2
8-4
8-6
8-6

Tanulók :
1900/1
62-2
4-5
71
25"8
0*3
1901/2
621
4-5
7-2
258
0*4
1902/3
61-8
43
7*5
25'9
05
1903/4
62-0
4-5
7 5 - 25"4
0*6
1904/5
619
44
7'9
25*2
0"6
Ha már most az e számsorokban 1900-tól kezdve
felismerhető átalakulás alapján a népességnek 1900.
évi felekezeti megoszlását a mai állapotnak megfelelőleg
megszerkeszteni kivánjuk, úgy a három számsor adatainak összevonásával a róm. katholikusok arányszámát
körülbelül 0'6 százalékkal csökkentenünk kell, az ág.
evangélikusok arányszámát változatlanul hagyhatjuk,
ellenben a zsidók arányát 0'4, a reformátusokét 0'6
százalékkal kellend emelnünk. Ennek megtörténtével
Budapest mostani lakosságáról — kerek számokban
kifejezve — a következő felekezeti eloszlást kapnók:
róm. katholikus
60'0% vagyis 500,000 lélek,
ágostai evangélikus
5"5% vagyis
45,000 lélek,
ev. református
vagyis
80,000 lélek,
24'0 ü / 0 vagyis 200,000 lélek,
l ' P / o vagyis
11,000 lélek.
Összesen : 836,000 lélek."
Ez a tanulságos statisztikai kimutatás nemcsak a
felett tölthet el örömmel bennünket, hogy fővárosunk
protestáns népessége rohamosan szaporodik; hanem
komoly gondolatokat is támaszthat lelkünkben a tekintetben, hogy miként valósíthatják az egyházak ily roppant tömeg között a kellő lelki gondozást ? Bizony
fővárosi prot. egyházainkra nagy feladat hárul e tekintetben.
izraelita
egyéb vallású

RÉGISÉG.
A g e n d á k a XVII. századból.
Formula Copulationis Neosponsorum prolixior.
(Folytatás.)

III. A harmadik kérdésben levő dolgot már tanuljátok meg: Miképen élhetnek úgy a házasságban levő
személyek, hogy az ő házasságuk Isten s e világ előtt
tisztességes legyen?
Úgy, ha megcselekszik az ő tiszteket és kötelessegeket, mely rész szerént a férfias, rész szerónt az asszonyi
nemet nézi.
A férfinak tiszte s kötelessége ez:
l-o. Hogy feleségét, mint gyengébb edényt, tisztességben, hírében-nevében őrizze s oltalmazza, Isten
szerint való fenyítékben tartsa, s kegyességre tanítsa.
Mert Isten azért tette őt fővé, hogy feleségét, a mint
tulajdon maga tagját, úgy igazgassa. Eph. 5 : 23.
Tisztességtelenné teszik tehát a sz. házasságot azok
a férfiak, kik ezt elmulajták, feleségeknek tisztességére s kegyességére gondot nem viselnek, de akárminő
istentelen legyen, azzal nem gondolnak.

2-o. Hogy, mint gyengébb edénynek, engedelmesek
legyenek a házasságbeli erőtlenségek elszenvedésében
I. Péter 3 : 7 . Mert az ő feleségeikkel együtt örökösi a
kegyelem életének, ós így nem bántatik meg az ő könyörgések és istentiszteletek.
No tisztességtelenné teszik tehát házasságukat a
fene természetű kegyetlen férfiak, kik minden kicsinyért
kegyetlenül rongálják jó, kegyes és istenfélő feleségeket,
az apostol intése ellen, ki azt mondja a Kolos. 3:19.
„Férfiak, szeressétek a ti feleségeiteket és ne legyetek
azok ellen mérges kedvűek." Ti kegyetlenek, miért nem
gondoljátok meg, hogy nem porból, mint ti, hanem oldalatok teteméből teremtetett a feleség, és nem lábatok
sárja, hanem csontotok s véretek. Senki pedig, hanem
ha bolond, a maga testét nem útálja s tagját nem veri,
nem metéli, hanem inkább Őrzi, takargatja és táplálja.
Eph. 5 : 2 9 .
3-o. Hogy az ő hivatala, s rendi és értéke szerint
feleségét és gyermekét Isten után tartsa, táplálja s
ruházza Mert ő nékie kell orczájának verítékivei az ő
kenyerét keresni. Gen. 3 : 1 7 .
No tisztességtelenné teszik tehát azok a férfiak
házasságukat, a kik feleségükről s gyermekükről gondot
nem viselnek, hanem azokat hitetlenül veszedelemre
hagyják; az olyatén férfiak a hitetlen pogányoknál alábbvalók. I. Tim. 5 : 8 .
Az asszonyi állatnak viszont kiváltképen való
tiszte és kötelessége férjéhez :
1-o. Hogy az ő urának, mint fejének, engedelmeskedjék. Mert az asszony-emberek Évával, a mi méltóságuk lehet vala, elvesztették s a férfi hatalma alá vettettenek. Gen. 3 : 1 6 . És az asszony teremtetett a férfiúért,
nem pedig a férfiú az asszonyért. I. Kor. 11: 9. Azért
az asszonyi állatnak követni kell az eklézsiát, mely a
Krisztusnak, mint tulajdon fejének, engedelmeskedik.
Eph. 5 : 2 3 .
Tisztességtelenné teszik tehát a házasságot az engedetlen, szófogadatlan, mozgolódó és sémbelődő asszonyok, kik Simon bírók akarnak lenni és a puczokból
asztalfőre uruknak akarnak parancsolni. Ezeket b. Salamon
alkalmatlan záporesőhöz hasonlítja. Példb. 27:15.
2-o. Hogy az ő férjeket a házi gondviselésben,
dologban s kereskedésben segéljék, s fáradságos munkával keresett javaikat takargassák, oltalmazzák s szaporgassák. Mert segítő társul adatott a férfi mellé az asszony,
és a mely híven viseli magát, méltán mondatik Isten
ajándokának, és hasonlíttatik a kárbunkulus drága kőhöz.
Példb. 31: 10. Mert az ily asszonyhoz bízhatik az Ő férjének szíve és dicséretet nyer a gyülekezetben. Példb.
31:13. Mivelhogy az ily asszonynak cselédje nem rongyos s nem fél a hidegtől. Példb. 31:21.
Tisztességtelenné teszik tehát a házasságot a rest,
tunya s tékozló asszonyok, kik, bár külsőképen termetesek s ékes ábrázatúak legyenek is, de csak azt mondja
ezekről b. Salamon Példb. 11:22., hogy, mint a disznó
orrában az aranyperecz, olyan a szép asszonynak ékes14

sége, a melynek nincs házi gazdaasszonyságra való
okossága.
No már ezekből értitek, mi legyen tisztek és kötelességek a keresztyén házasoknak. Azért ha ti is ezek
szerint éltek, tehát tisztességes leszen a ti házasságtok
Isten és e világon élő emberek előtt is.
A melyre, hogy az úr Isten tikteket is segéljen,
fohászkodjunk Ő Felségéhez, és alázatos szivvel mondjuk ez imádságot:
Oh emberi nemzetnek hűséges szeretője, könyörülő
és irgalmas Istenünk s kegyelmes Atyánk a Jesus Kristusban, ki a sz. házasságot egyedül szerzetted s meg is
szentelted, és hogy minden te rendeléseidet szentül és
kegyesen megtartsuk, akarod és parancsolod: alázatosan könyörgünk te szent Felségednek, a mi Urunk, Jesus
Krisztusnak, mint mennyei vőlegényünknek általa, szenteld meg és áld meg a te kegyelmességedből a mi
mostani elkezdett új házasságunkat, tedd szerencséssé
és boldoggá azt; gerjeszd és mindvégig tartsd meg mi
közöttünk az igaz hitet, kegyességet, hívséget és tökéletes állandó szeretetet, hogy lehessünk kedvesek te sz.
felségednek előtte, és részesülhessünk a te bővséges
javaidban s mennyei áldomásidban. Ne engedjed édes
jó gondviselő Istenünk a mi kegyetlen ellenségünknek,
az ördögnek és az ő álnok szolgáinak, hogy minékünk
árthassanak, és a mi házasságunk sz. szövetségét valami
úton s módon megrontsák s vesztegessék, avagy valami
formán a te mi rajtunk való áldásidat meggátolják s
akadályoztassák. Hanem inkább nyisd meg a te mennyei
tárházadnak gazdag kincseit, és valamelyeket a mi leikeinknek és testeinknek szükségeseknek ítélsz, szolgáltasd ki azokat minékünk kegyelmesen, szent fiadnak, a
mi Urunk Jesus Kristusnak érdeméért Amen.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben stb.
Közli: Földváry

László.

(Vége követk.)

IRODALOM.
Értesítés. „Krisztus visszajövetele", Lukácsy Imre
diósviszlói lelkész ily cz. munkája elháríthatlan nyomdai
akadályok miatt nem január végén, — mint hirdetve
volt — hanem csak február végén küldhető szét az
előfizetőknek. A munka február végéig megrendelhető
szerzőnél. Ara kötve 3 K 80 fill. Bolti ára magasabb lesz.

EGYHÁZ.
Királyi adomány. A király a zseliczi ref. gyülekezetnek templomépítési segélyül 200 koronát adományozott.
Esperesválasztás. A tolnai ref. egyházmegye, a
Dömők Péter lemondása folytán megüresedett esperesi
székre Kátai Endre dunaszentgyörgyi lelkészt választotta meg. A7 új esperest a legszívesebben üdvözöljük.
Lelkészi jubileum. Weber Samu szepetneki evang.
lelkész f hó 17-én éri meg ottani lelkészkedésének

50 dik esztendejét. A gyülekezet ebből az alkalomból
hálás ragaszkodással kívánja ünnepelni érdemekben
megőszült lelkipásztorát. Á mint halljuk, az ünneplésben
részt fog venni a politikai hatóság is.
Lelkészválasztás. Az ordasi ref. gyülekezet Szeles
József dunapataji tanítókáplánt választotta meg lelkipásztorává.
Lelkészbeiktatás. Francz Vilmos, a bártfai evang.
gyülekezet új lelkipásztora, f. hó 4-én foglalta el papi
hivatalát. A beiktatást Ilajdu János sárosi esperes
végezte, Szlabey Mátyás bártfai és Sziplai Lajos eperjesi lelkészek közreműködésével. -— Ziermann Lajos, a
pinkafői evang. gyülekezet új lelkipásztora f. hó 4-én
foglalta el hivatalát.
Egyházmegyei gyűlés. A barsi ref. egyházmegye
f. hó 20-án rendkívüli közgyűlést tart Léván.
Meghiusult lelkész választás. Az inkei ref. gyülekezetben már két ízben ki volt tűzve a lelkészválasztás.
A lelkészi állásra azonban csak egyetlen ember pályázván és pedig az is olyan, a ki a gyülekezet rokonszenvét
nem tudta megnyerni, a választók kijelentették, hogy
lelkészükké nem kívánják megválasztani. Az ügy most
már az egyházmegyei gyűlés elé keriil.
Egyházkerületi választások. A dunamelléki ref.
egyházkerület kiküldött bizottsága f. hó 8-án bontotta
fel Budapesten az egyházkerületi lelkészi tanácsbiróságra
és az egyik kerületi lelkészi aljegyzőségre beadott szavazatokat. A szavazatok eredménye szerint a tanácsbiróságra Petri Elek budapesti, az aljegyzőségre Benkö
István rákospalotai lelkész választatott meg. Mindakettőt
a legszívesebben üdvözöljük.
Bibliarevizió. A biblia-revideáló bizottság a mult
héten ülésezett Budapesten, Petri Elek budapesti lelkész
elnöklete alatt. Lapunk zártakor még folyván a tanácskozás, a bizottság munkálatairól csak jövő heti számunkban adhatunk tudósítást.
Vallásos összejövetel. A sepsiszentgyörgyi reform,
egyházi társaság sikerült vallásos összejövetelt rendezett
febr. 2-án a kollégium tornacsarnokában. Legelső sorban
az árvaházi növendékek énekeltek; azután Makkay Ernő
kollégiumi tanár tartott felolvasást Bocskai Istvánról;
Kóréh Endre lelkész angol egyházi énekeket adott elő
magyar szöveggel; Ferenczy Lenke képezdei növendék
vallásos költeményt szavalt, végül pedig ismét az árvaház növendékei énekeltek.
Döntvény párbérkötelezettség kérdésében. A
kúria 31. számú döntvénye kimondja, hogy magábanvéve az a körülmény, hogy egyes helyeken a canonica
visitatio feljegyzései szerint a róm. kath. plébánusnak
járó párbér minden ház vagy telek után szolgáltatik ki,
nem képez alapot arra, hogy a kérdéses helyeken a
párbér ingatlanokon nyugvó dologi tehernek tekintessék.
A közigazgatási bíróság 93—1905. évi döntvénye pedig
legutóbb azt állapította meg, hogy ha a canonica visitatio
jegyzőkönyve szerint a róm. kath. plébánus jövedelmét
vagy annak egy részét a communitás, a polgári község
vállalta el s ez az átvállalt kötelezettség párbérfizetés
formájában teljesíttetik, ebben az esetben a róm. kath.
parókhiális köteléken kivül álló községi lakosok is kötelesek a párbért fizetni. — A döntvény jogilag feltétlenül
helyes. Csak azt nem tudjuk megérteni, hogy a gazdag
róm. kath. egyháznak mi szüksége van ilyen czímen
behajtott néhány koronára, pláne a döntvény hozására
okot adott esetben egy zsidó pár koronájára ? Persze, a
zsidó olet, de a pénze non olet!

Egyházi értekezlet. A mezőségi és marosvásárhelyi
ref. értekezlet! fiókkörök, egyesülésük alkalmából jan.
25-én egyházi értekezletet tartottak Marosvásárhelyen.
Az értekezletnek énekkel és imádsággal megnyitása után
kimondták a két fiókkör egyesülését s megválasztották az új tisztikart és választmányt. Lelkészi elnökké
Tóthfalusy József marosvásárhelyi lelkész, világi elnökké
Bedöházy János gondnok választatott meg. Ezután Boér
Károly mezőkövesdi lelkész az újjászületésről, Kovács
László koronkai lelkész pedig egyházi életünk hanyatlásának okairól és orvosszereiről tartott felolvasást.
Vallásos estélyek. Az orosházai evang. gyülekezetben jan. 7-én és 21-én tartották meg a télen a
második, illetve harmadik vallásos estélyi. Az előbbin
a kezdő és záró énekeket Sass Ferencz, az utóbbin
Polinyi Kálmán tanító növendékei énekelték három
szólamra. A szavalatokon kivül a 7-diki estélyen Okályi
Adolf lelkész olvasott fel vallásos képeket, a 21-diki
estélyen pedig Paulovics József állami iskolai igazgató
elmélkedett népies modorban a szocializmusról s annak
túlhahajtásairól, hangsúlyozván, hogy a szocializmus által
feszegetett nagy kérdéseket csak evangéliomi alapokon
lehet megoldani.
A szepesbélai evang. gyülekezet 1905. évi jelentése ismét bizonyságául szolgál annak, hogy Weber
Samu esperes-lelkészben igazi pásztor áll a gyülekezet
élén. Az 1113, a filiákkal együtt 1325 lélekből álló
gyülekezetben nemcsak a templomban hangzott az ige,
hanem érvényesült az életben is, a keresztyéni védő,
óvó, nevelő szeretet munkáiban. Van a gyülekezetnek
gyermekkertje, nő- és ifjúsági egyesülete, egyházi magtára;
rendszeres gondoskodás van a népiskolai vallásos oktatásról, a konfirmáczióra előkészítésről és a vallásos,
építő lapok, könyvek, naptárak terjesztéséről. A jelentés
sajnálattal emlékezik arról, hogy a kivándorlás folyton
apasztja a gyülekezet tagjainak számát. így a mult
évben is 33 egyháztag vándorolt ki, részint Amerikába,
részint az ország más helyeire. Született a gyülekezetben
30 gyermek, meghalt 35 egyén, házasságot kötött 8 pár.
Úrvacsorával élt 541 egyháztag. Az egyház készpénzvagyona 68,806 kor. 65 fill. Vagyonszaporodás 3001 kor.
82 fillér.
Részvét az üldözött orosz zsidóság iránt. A skót
egyesült szabad egyház zsidó-missziói bizottsága mult év
decz. 19-én tartott gyűlésén a következő határozatot
hozta: „A zsidó-missziói bizottság egyhangúlag kifejezést
ad mély fájdalmának, melyet ama borzasztó mészárlás
és kegyetlenség felett érez, a mely Oroszország több
részén sújtotta a zsidó népet. Határozottan és komolyan
tiltakozik ezen embertelen erőszakosság ellen. Legmélyebb
részvétének ád kifejezést az Istennek üldözések és fájdalmak közt szenvedő régi népe iránt. A bizottság meg
van győződve, hogy e részvétben csatlakozik hozzá az
egész skót egyház és a keresztyének közössége." — E
határozat megküldetett dr. Adler Hermán brit főrabbinak
Londonba. A főrabbi megköszönvén a részvétnyilatkozatot, többek közt ezt írta a nevezett bizottságnak: „Őszinte
köszönettel vettem részvétnyilatkozatukat szerencsétlen
orosz testvéreimet illetőleg. Az Önök és mások hasonló
irata nagy vigasztalásunkra van a gyász és szükség e
napjaiban. Adja az ég, hogy az igaz felebaráti szeretet
lelke hassa át Isten minden gyermekét a földön . . . "
Nagy gyülekezetek népmozgalmi adatai. A debreezeni ref. egyházban a mult évben született 1788,
meghalt 1852 egyén. A természetes szaporodás helyett
tehát 64-gyei fogyott a gyülekezet száma. Áttért a ref.
egyházba 14, kitért belőle 60 egyén. Veszteség e réven

46. Házasság köttetett 502. Ezek közül 40 pár nem
vette igénybe az egyház áldását. Az 502 pár között
117 volt vegyes. Nem kötött egyességet 20, javunkra
kötött egyességet 55, kárunkra 42 pár. Ez a statisztika
semmiképen sem örvendetes. A kitérés folytán szenvedett
veszteséget még csak magyarázza az a tény, hogy 45
baptista a mult év végén lépett ki a ref. egyházból;
de hogy a születések száma kevesebb, mint a meghaltaké, valamint hogy a kálvinista Rómában 42 vegyes házaspár kárunkra kötött egyességet, s hogy végül 40 pár
nem vette igénybe az egyházi áldást, csak arra mutat,
hogy a közvetlen lelki gondozás terén még sok volna javítandó ebben a hatalmas gyülekezetben. — k hódmezővásárhelyi ref. gyülekezetben 1905-ben született 874 gyermek,
meghalt 1097 egyén. A halálozások száma tehát itt is
magasabb 222-vel a születések számánál. Házasságra
lépett 330 pár. Az ezek közt volt 62 vegyespár között
32 kötött egyességet a ref. egyház javára. — A békési
ref. egyházban született 802 gyermek (40-nel kevesebb,
mint 1904-ben) meghalt 726 egyén. Természetes szaporodás 76 lélek, 20,506 lélekszám mellett. Egyházi
szertartás mellett 182 pár kötött házasságot. Áttért 6,
kitért 6 egyén.
I S K O L A .
Tanári kinevezés. A pápai ref. főgimnázium természetrajzi tanszékére a közoktatásügyi miniszter, szerződéses jogánál fogva, a tanszék eddigi tanárát: Barcsi
Józsefet nevezte ki.
Tanári szabadságolás. Makay István pápai ref.
főgimnáziumi tanárt, saját kérelmére, az egyházkerület
elnöksége a folyó tanév végig szabadságolta.
Iskolalátogatás. Gyurátz Ferencz püspök és
Stettner Gyula esperes jan. 22—23-án látogatták meg a
dunántúli evang. egyházkerület községi felső leányiskoláját. A felügyelők az intézetet minden tekintetben rendben
találták. A növendékek a látogatók tiszteletére szépen
sikerült hangversenyt rendeztek.
A kolozsvári ref. theol. fakultás ifjúsága, segélyegylete javára, hangversenyt rendezett f. hó 10-én Nagyenyeden. A programra karénekekből, szavalatokból és zene
számokból állott. Kenessey Béla igazgató felolvasást tartott.
Iskolai ünnepély. A modori kerületi evang. leányiskola, szellemi atyja: Hollerung Károly esperes születésnapját jan. 29-én szép ünnepély keretében ünnepelte
meg az idén is. A növendékek ének-, zene- és szavalatszámokból és élőképből állott ünnepélyt rendeztek, hogy
Hollerung iránt érzett szeretetüknek és hálájuknak kifejezést adjanak. Az ünnepelt szép beszéddel viszonozta
az iránta megnyilatkozott szeretetet.
Az egyetemek és az egyetemi főiskolák reformja
tárgyában törvénytervezetet készített dr. Lukács György
kultuszminiszter és azt, hozzászólás végett, az illetékes
tanügyi és egyházi hatóságokhoz megküldötte. A tervezetet jövő heti számunkban közölni fogjuk.
A budapesti ref. theol. akadémián f. hó 6-án
záródtak az első félévi kollokviumok s 7-én tartatott
meg a választmány tagjainak jelenlétében az I-ső évesek
félévi vizsgálata. A tanári kar és a választmány javaslatára a kerületi gyűlés által életbe léptetett szigorúbb
czenzura- és kollokviumi-rendszer jótékony hatása érezhető volt már ez első alkalommal is, a mennyiben a
feleletek inkább kielégítők voltak és sokkal kevesebben
maradtak hátra kötelezettségeik teljesítésében. A hátramaradtak most is leginkább az exmittáltak közül kerül-

tek ki, s hozzájuk csak azok csatlakoztak, a kik jobban
tennék, ha más pályát választanának.
Új rendszer a középiskolai tanárok kinevezéséhen. Lukács György vallás- és közoktatási miniszter
megszüntette azt az eddig fönnállott rendszert, mely szerint
a helyettesként működött középiskolai tanárokat egyelőre
ideiglenes minőségben nevezik ki. Minthogy ugyanis az
a tanár, a ki már mint helyettes működött, ez idő alatt
képességeinek, érdemességének kellő tanújelét adhatta,
a miniszter nem látja okát annak, hogy rendes tanári
kinevezése is csak ideiglenes legyen egy darabig; épen
ezért ez az ideiglenes kinevezés, mint rendszer, jövőre
meg fog szűnni és legfölebb csak egyes megokolt esetekben kivételesen fog megtörténni.
A „Fónagy-féle dustless" kötelező használata. A
vallás- és közokt. miniszter 21211/905- sz. a. „Fónagyféle dustless"-szel való pormentesítést valamennyi állami
nép- és polgári iskolában és óvodában kötelezőleg elrendelte. A középiskoláknak erre vonatkozólag külön
rendelet bocsáttatott ki. Mindkét rendelet Erdős József
és Társa czéget (Budapesten, VI. ker., Szív-utcza 43.
sz.) jelöli meg egyedüli beszerzési forrásként. Az „Utasítások "-at felszólításra nevezett czég bérmentve küldi meg.

EGYESÜLET.
Egyesületi jubileum. A komáromi prot. jótékony
nőegylet f. hó 11-én ünnepli meg fennállása 25-dik
éves jubileumát. Ebből az alkalomból zártkörű estélyt
rendez, a melyen zene- és szavalati számokon kivül
Lőrinczy György tanfelügyelő tart felolvasást. Az áldásosán működő egyesületet szívesen köszöntjük
A Bethánia-egylet ünnepélye. A Bethánia-egylethez tartozó keresztyén szövetségesek szép ünnepélyt
tartottak február 2-án, a keresztyén szövetségek alapítása napján, a Bethánia-egylet helyiségében. 11 szövetségvolt képviselve. Dr. Szabó Aladár lelkész bibliamagyarázatot tartott, az énekkar szép énekeket adott elő
Kovács Lajos vallástanár vezetésével. Ifjak és leányok
pedig párbeszédes költeményt adtak elő, melyben a szövetségek áldásos hatását magasztalták. A szellemi táplálék mellett tea és ételek is álltak a nagy számban
megjelent vendégek rendelkezésére. Megemlítjük még,
hogy a szövetségek jubileumi adományképen mintegy
500 koronát gyűjtöttek, az Útmutatót 2500 példányban
kinyomatták. Ádományok a jubileumi alapra dr. Szabó
Aladárhoz küldendők (Budapest, Kálvin-tér 7).
A pápai ref. leányegyesület f. hó 4-én szépen
sikerült estélyt rendezett a főgimnázium tornatermében.
Ez egyesületi kar énekeivel, tagjai szavalatokkal és
zeneszámokkal gyönyörködtették a közönséget, Kenessey
Anna k. a. pedig felolvasást tartott.
Leányok szövetsége. A mintáz „ Olajág "-ban olvassuk, a komáromi ref. gyülekezetnek iskolát végzett fiatal
leányai között szövetkezet alakult, a mely az elhagyatott
gyermekek gondozását tűzte ki czéljául. — Nemes és
szép czél. Méltó volna a követésre máshol is, különösen
pedig a nagyobb és népesebb gyülekezetekben.

GYÁSZROVAT.
Halasi Gózon Gyula, a dömsödi ref. gyülekezet
lelkipásztora, élete 56-dik, lelkipásztorkodása 31-dik
évében, f. hó 2-án elhunyt. Csak lapunk mult heti számában adtunk hírt arról a nagy csapásról, mely a bol-

dogultat és családját Ill-ad éves theologus fia elhunytával érte, s ime, rövid egy hét múlva magának az
érdemes családfőnek elhunytát kell jelentenünk. Az
Örökkévaló valóban nehéz próbára teszi ezt a tiszteletreméltó családot! Nekrologját legközelebb hozzuk.
Legyen áldott emlékezete!

KÜLÖNFÉLÉK
A jezsuiták érdeké ben. A németországi klerikális
czentrumpárt nem nyugszik addig, míg a jezsuita rendet
be nem viheti a birodalomba. 1902-ben már sikerült
annyit elérnie, hogy a személyes állampolgári vallásszabadság örve alatt, mint magán-személyeket becsempészhette őket Németországba. Javaslata második részét
azonban, a mely a vallásos egyesületek vallásszabadságának kimondásával a jezsuitáknak, mint rendnek a
visszahozását czélozta, nem sikerült keresztül erőszakolnia.
Most azonban ismételten benyújtotta az erre vonatkozó
törvényjavaslatot. Reméljük azonban, hogy a német
protestantizmus és az Evang. Bund felvilágosító agitácziója ismét útját fogja vágni a sötét rend becsempészésének.
Az orvosi tudomány támogatására leginkább őszszel szorulnak azon szerencsétlen betegek, kik a tavasz
és a nyár folyamán a különböző gyógyhelyeken hiába
kerestek javulást súlyos bajuk ellen. Annál kétségbeejtőbb helyzetük, mert a természet épen őszkor kérlelhetetlenül pusztítja a beteg szervezetet. A most uralkodó
gyógyirányok képtelenek a természet ezen pusztító hatását ellensúlyozni vagy körülhatárolni. Alapelveik hibásak
és ezek alapján szorgalmazott eredményeik meddők.
Üdvös kivételt képez egy új és eredeti gyógyirány, mely
nemcsak a szervezet ellenálló képességét növeli, de
képes a kóros folyamatok rohamos fejlődését vagy egészen megakadályozni, vagy legalább körülhatárolni. Ezen
gyógymód a vérgyógyítás (Heinopatia). Ezen gyógymód
által a test új és vegyileg tiszta, egészséges vért kap,
a vérkeringés rendbe jön, mi által az összes szervek
táplálkozása javul, ezzel pedig a szervek ellenálló
képessége emelkedik. Valóban kiválók ezen gyógymód
eredményei köszvény, görvélykór, aszthma, idült gyomorés bélbajokban, szív-, ideg- és vérbántalmaknál. Két év
óta több farkas-(Lupus-)bajnál oly feltűnő gyökeres
eredményeket ért el, hogy ezen kezelés farkasbetegeknél
sokkal szebbnek és jobbnak bizonyult, mint a nagyra
becsült és jónak bizonyult „Finsen"-féle kezelés. A vérgyógyítás megalapítója és egyediili képviselője dr. Kovács J. fővárosi orvos, kinek V., Váczi-körút 18. szám
alatt van ezen czélnak szolgáló rendelő intézete.
Kwizda-féle állatgyógyászati készítmények. A
legnépszerűbb és legtekintélyesebb hazai czégek egyike
kétségtelenül a Kwizda Ferenez János udvari szállító
Korneuburgban. Az ezen czég által forgalomba hozott
állatgyógyászati készítmények tényleg nemcsak AusztriaMagyarországban, hanem az egész kontinensen, sőt
Angliában és Amerikában is a legjobb hírnévnek örvendenek. Minden mezőgazda ismeri a korneuburgi marhatápport, a sertésport és a Kwizda-féle kolikpilulákat, s
manap már alig találunk lótulajdonost, legyen az sportférfiú vagy magánzó, üzletember vagy gazdálkodó, —
kinek istállójában meg nem honosult volna a Kwizdaféle restitutiofluid. Magában Angliában, a mely a lósport

terén tett újításokat és találmányokat a maga részére
szokta lefoglalni, — irigység nélkül ismerik el különösen
a Kwizda-féle ló-restitutiofluid és a Kwizda féle szabadalmazott kautsuk csülök-horzsszallagok czélszerű es hasznos voltát. A hírneves távlovaglók, gróf Starhemberg
és Höfer F. távlovaglásuk alatt a Kwizda-féle restitutiófluidot használták a legjobb eredménnyel. Ép úgy más
távlovaglók és kiváló állatorvosok a legnagyobb elismerés
hangján nyilatkoztak a Kwizda - féle szabadalmazott
gummi-óvókészülék lólábak részére és a szabadalmazott
gummi-horzsszallagok czélszerűségérol. A Kwizda Ferencz
János czég Korneuburgban kívánatra ingyen és bérmentve küldi meg csinos képes árjegyzékét.
Az Első Leánykiliázasltási Egylet m. sz. gyermek
és életbiztosító intézethez (Budapesten, VI. Teréz-körút'
40 — 42., alapíttatott 1863.) folyó év január havában
1.297,200 K értékű biztosítási ajánlat nyújtatott be és
1.121,000 K értékű új biztosítási kötvény állíttatott ki.
Biztosított összegek fejében f. év január havában
57,468 K 57 fi 11. és az intézet fennállása óta
10.223,372 K 87 fill. fizettetett ki. Ezen intézet a
gyermek- és életbiztosítás minden nemével foglalkozik a
legolcsóbb díjtételek és legelőnyösebb feltételek mellett.

Pályázati kérvények folyó évi márczius 5-ig Mády
Lajoshoz, a pesti ev. ref. egyházmegye espereséhez
Újpestre (posta helyben) küldendők.
A lelkészi állás f. é. május 1-én elfoglalandó.
KunszenfmiMós, 1906. február 7.
Balcsay
Felelős szerkesztő: H a m a r István.

N YILTTÉR.*
Természetes
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P á l y á z a t .
A lemondás folytán megüresedett péczeli ev. ref.
lelkészi állásra, mely a dunamelléki ev. ref. egyházkerület 1896. óv októberi közgyűlésének 126. jegyzőkönyvi szám alatt 1906 koronára értékeltetett és így
Ill-ad osztályú, ezennel pályázat hirdettetik.

HtihiM hatásó

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési .nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.
Kívánatra telítésnélkiili töltést is szállít a

állásra.

ref. esperes.

SM

forrás

PÁLYÁZATOK.

A tiszántúli ref. egyházkerület nagyszalontai egyházmegyéjében levő lippai egyház és ezzel összekötött
lippai misszió-kör segédlelkészi állására, a rendes lelkész
betegsége miatt, pályázat hirdettetik.
Évi javadalma:
1. Államsegélyből káplántartási átalány czímén
500 kor.
2. Virágos Sándor rendes lelkésztől:
a) teljes ellátás (lakás, koszt, fűtés, világítás,
mosás),
b) a 800 kor missziói állandó segélyből megfelelő
tiszteletdíj a lippai missziói körben végzett lelkészi szolgálatokért, és vallástanításért.
Az állás mielőbb elfoglalandó.
Felhívatnak pályázók, hogy lelkészképesítő L, esetleg
II. vizsgálatról szóló okmányaikat, esperesileg megerősített szolgálati bizonyítványaikkal együtt mielőbb, legkésőbben f . évi február hó 15-ig Széli Kálmán ev. ref. espereshez Nagyszalontára (postahely) küldjék be.
Nagyszalonta, 1906 február 1.
Széli Kálmán,

vasmentes

£ithion-forrás

rése-, hólyag-, rheumt*,
és k f t s x v é n y b á n t a l r a a l t n á l , T i z e l e t l n e h é z s é g e k n é l , c i n k o r b e t e g s é g e k n é l , a l é g z ő - ég e m é s z t é s i s z e r v e k h u r u t a l n á l .
Salvator-forrat
igazgatósága
Eperjtsu-

Fábián Béla budapesti református vallású magkereskedőt olvasóink szives figyelmébe ajánljuk.
Radwáner J, L. régi, jóhírű magkereskedő hirdetésére felhívjuk olvasóink figyelmét.

P á l y á z a t segédlelkészi

Sándor,

püspök.

Szi, Lukácsfürdő Kútvállalat Budán,
* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk.
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ifj.

HEUfFFEL

.
.
.
.
.

2.50 frttól feljebb
5.—
4.—
,
7.„
7.„
4.,
2.50 frt.

LAJOSNÁL

csak IY., EGYETEM-UTCZA 7/a.
Árjegyzéket kívánatra ingyen és bórmentve küldök.
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AV
A
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A

müfogak

X
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A

9
6
A
4
X

Szájpadlásnélküli

«

2 forinttól

1906. évi február hó 17-én, délután 4 órakor, az
intézet helyiségében (IV., Deák Ferencz u. 7., I. em.)
t a r t j a meg.
NAPIREND:

darabja.

Fölöslegessé teszik az ínylemez használatát, a szájnem kell és nem is l e h e t ; a gyökerek
fölösleges, rögtön használható úgy az
evésre, mint a beszélésre.

i ból kivenni
A eltávolítása
A
A
v

= = Szagot vagy ízt = =

?

sohasem kap, eltörhetetlen.

I
^

15 é v i j ó t á l l á s ; v i d é k i e k 2 4
alatt kielégíttetnek.

óra ?

Y
?
é
Számos kitüntetés és elismerolevél a legmagasabb X
A
JL
körökből.

*

Y Egyedüli specziálista a szájpadlásnélküli műfogak 4
x
'r
ós fogsorok készítésében.

|

BARNA

f
X

J.

I

!
A

fogműterme

I Budapest, Kerepesi-út 26. szám.
x#
^o^o.
i

H

és

^ ^ k a n d a l l ó k a t
császAjri é s Jstréilyl
a d v a r l szállító
E I M
H .
5»" d a p e s t , T l i o n e t - t i d v a r .
Különlegességek: templomok, csaladi házak, iskolák, irodák stb, részére. Több
mint 100,000 v a r t belőle b.8gzná1a<ban
Valódi
MEIDINGER-ŰFEN
csak ezzel
a vódöH E I M
^
jegygyei. & H .
Prospektusokéa költségvetések ingyen és bérmentve.
Beszerezhető csakis a gyárban

vagy a

raktárban.

Budapesten Thonet-udvarhan.
M á r l n v r f » i é r i « tifrown 10.

l e g j o b b asztali- é s üdítő ital.
Kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél,
g é g e b a j o k n á l , g y o m o r - és h ó l y a g h u r u t n á l

Karlsbad

1. Az igazgatóság jelentése.
2. Zárszámadások előterjesztése a felügyelő-bizottság jelentésével.
3. Mérleg megállapítása, nyeremény felosztása és
kifizetése iránti határozathozatal.
4. Határozathozatal a részvénytőkefelemelés utján
nyert összegek hovafordításáról.
5. A felügyelő - bizottság, a választmányi tagok
ülési jelenléti jegyei és a választmányi napibiztosok
tiszteletdíjának megállapítása.
6. Három igazgatósági tag választása. Az újból
alakítandó felügyelő-bizottságba és válaszmányba négy
felügyelő bizottsági és hatvan választmányi tag választása.
Azon t. részvényesek, kik ezen közgyűlésen résztvenni
szándékoznak, szíveskedjenek részvényeiket az alapszabályok
23. §-a értelmében * f. é. febr. 14-ig d. e. 12 óráig az intézet
pénztáránál letenni, mely alkalommal a mérleg is rendelkezésükre
álland.

Az igazgatóság.
* 23. §. Közgyűlésen résztvehetnek mindazon részvényesek,
kik három nappal a közgyűlés megtartása előtt a le nem járt
szelvényekkel együtt oly részvényt tesznek le a társulatnál, mely
legalább két hóval előbb Íratott a letevő saját nevére.

Meghívás

A legjobb
k á l y h á k a t

XXXIV. rendes közgyűlését

M A T T O N I H E N R I K Budapest

a

Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
64-dik rendes közgyűlésére,
mely 190<>. évi február hó 17-én, délután 6 órakor,
a bank helyiségeiben fog megtartatni.
TÁRGYAK:
1. Az igazgatóság jelentése. 2. A felügyelő-bizottság jelentése, a mérleg megállapítása, a nyereség felosztása iránti határozat
és a felmentés megszavazása. 3. Az alapszabályok módosítása. 4.
A tisztviselők és szolgák nyugdíjszabályzatának módosítása az
igazgatóság javaslata alapján. 5. Igazgatósági választások. (Az
alapszabályok 3G. §-a értelmében a kilépő igazgatósági tagok
újból választhatók.) 6. A felügyelő-bizottság választása.
y t í Az alapszabályok 19., 20. és 21. §-ai értelmében
minden részvényes, kinek részvényei három hónappal a közgyűlés
előtt a bank könyveiben nevére be vannak jegyezve, jogosítva
van a közgyűlésen résztvenni, vagy magát meghatalmazott által
helyettesittetni, kinek azonban szintén részvényesnek kell lennie.
A szavazati jog érvényesíthetése czéljából a részvények
szelvényekkel együtt az alapszabályok 18. §-a értelmében folyó
évi február hó 14-ig az alant felsorolt helyeken teendők le:
Budapesten a bank értékpapír-pénztáránál, Brassóban az
Adler L. .Jakab és testv. bankbetéti társaságnál, Debreczenben
az Alföldi takarékpénztárnál, Kassán a Kassai jelzálogbanknál,
Kolozsvárott az Erdélyi bank és takarékpénztár rt.-nál, Pozsonyban
a Pozsonyi II. ker. általános takarékpénztárnál, Sopronban a
bank fiókjánál, Szegeden a May R. Miksa czégnél, Temesvárott
a Délmagyarországi kereskedelmi és gazdasági bank rt.-nál, Újvidéken a bank fiókjánál, hol is az 1875. évi XXXVII. t.-czikk
198. §-a és az alapszabályok 45. §-a értelmében a megvizsgált
évi mérleg, a felügyelő-bizottság jelentésével együtt, nyolcz nappal
a közgyűlés előtt átvehető.
Budapesten, 1906 február 9-én.

Az igazgatóság.

fPárisi világkiállítás : Grand-Prix. 1900.

K w i z d a F e r e n c z János
cs. és kir. osztrák-magyar, kir. román és bolgár
berezegi udvari szállító,
kerületi gyógyszerész Korneuburgban, Bécs mellett.

KWIZDA-féle RESTI1UTIONSFLUID
cs. és kir. szab.
mosóvíz,
lovak
részére.
1 üveg ára 2 korona 80 fillér.
Negyven év óta az udvari istállókban, a katonaság és magánosok nagyobb istállóiban használatban van nagyobb munkánál
elő- és utóerősítőül, inak merevségénél stb. Azidomításnál kiváló
munkára képesíti a lovakat.

A hangszerek királynője az Orgona!
Ily házi orgonát vagy

HARMONIUMQT
bárki megszerezhet magának 75 f r t t ó l feljebb minden árban.
Iskolák é s dalárdák részére erős, nagyhangú
európai szerkezet a legajánlatosabb, magánhasználatra .a fényesen bevállt amerikai rendszerű,
melyek a legfinomabb kivitelben, kellemes, lágy,
mindamellett erős h a n gúknál fogva az egész
zenekedvelő világot meghódították.
Mielőtt valaki harmoniimiot vesz, ne mnlaszsza el

Reményi Mihály
Kwizda

Fluidja

Kigyó védjegy (Turista-fluid).
Régi jóhírü aromatikus szer
(bedörzsölésre) az emberi test
izmainak erősítésére és edzésére. Eredményesen használva
turisták, kerékpárosok s lovaglók
által nagyobb túrák utáni erősítésre és erőgyűjtésre.
Ára 7i palaezk 2 K — fill.

a m. kir. zene-akadémia
szállítójától árjegyzéket
kérni
B U D A P E S T ,

K i r á l y - u t c a 4 4 P.
Az összes hangszerek dús tárháza. Mindennemű
hangszerek szakszerű javítása. — Kitűnő húrok.
Czimbalmok 5 évi kezesség mellett.
K i v i t e l n a g y b a n I s Uicüliiyben.

- Va * 1 , 2 0 „
Kípos

ftrjeejiíh ingyen és
bérmentve.
Főraktár Magyarország részére :
T ö r ö k J ó z s e f gyógyszerésznél
Bpest. Király-utcza 12 és Andrássyút 26. szám-

Hanmóiriumokaft
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

PAJKR

REZSŐ

£8 TARSA

Budapest, VIII., József-körút 15.

Árjegyzék ingyen és I Tanerőknek külön
bérmentve.
| százaiékengednicny
Részletfizetés engedélyezve.

Macyar tanszerkészítö-intézet.

F e l d m a n n Gyula,
B u d a p e s t . VI.,Felső-erdősor S .
ftfíicv
kizárólag tanszerek előállításával foglalkozik.
Külön osztályok fizikai, kbémiai, természetrajzi, geometriai,
szabadkézrajzi és minden egyéb tanszerek előállítására.
Vetítőkészülékek. A modem rajztanítás taneszközei. Az eredeti és engedélyezett saját szerkesztésű fizikai alapfölszerelés kizárólag itt rendelhető meg. Óvakodjunk utánzatoktól.
Az egyes osztályok kiváló szaktanárok vezetése alatt állanak. Miniszterileg engedélyezett tanszerek. Miniszterileg
ajánlott beszerzési forrás.
Orgonaépítési m ű i n t é z e t .

R i e g e r Ottó

Ezen czégtáblán i s merhetők fel azon üzletek, a melyekben
egyedül

árusíttatnak

eredeti SINGER varró-

szorulnak

ajánlásra.

Csak arra kérünk
ügyelni, hogy

kellő

Singer Co. Varrógép Részv. Társ.
Budapest: IV., Űjvilág-utcza 16.
Budapest: VII., Kerepesi-ut 32.
IV., Muzeum-körut 27.
„
VII., Király-utcza 52.
VI., Teréz-körut 21.
„
II., Fő-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi-u. 14.

villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

Budapest, YII., Garay-utcza 48.
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Ferencz József-rend lovagja.
A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési fölLétetek mellett kiváló tiszta légnyomású
csörendszerű (pneumatikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 30 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt árban elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kivánatra díjmentesen.

Az A T H E N A E U M írod. é s n y o m d a i r.-t. kiadásában ( B u d a p e s t , VII., Kerepesi-út 54.) m e g jelent é s m i n d e n k ö n y v k e r e s k e d é s b e n kapható

A MŰVELTSÉG
KÖNYVTÁRA
m e l y n e k első s o r o z a t a a k ö v e t k e z ő h a t kötetből f o g á l l a n i :

I. A t e c h n i k a
II.
III.
IV.
V.
VI.

O r s z á g h Sándor
orgona- é s
liarmoniumgyáros
cs. és kir. udvari szállító
R.-Palota ( B u d a p e s t

v í v m a n y a i . } jelent
Az e m b e r .
A v i l á g e g y e t e m . Félévenkint
A föld.
egy=egy
Az élők világa. kötet.
A társadalom.

Ára kötetenkint
i g e n d í s z e s fél bőrkö-

tésben
f/^í (^í

2,4K
Í^Í {^í

Az első s o r o z a t
hat kötetben 1 4 4 K

A második sorozat hat kötetben tartalmazni fogja a történelmi, irodalmi é s művészeti ismereteket és a z első sorozat
teljes befejezése után f o g megjelenni.
A Műveltség Könyvtáráról kimerítő prospektust kívánatra
ingyen küld minden könyvkereskedő, vagy az Athenaeum irod.
és nyomdai r.-t., Budapest, Kerepesi-út 54.

mellett)

Alapiitalott 1861-ben.
Az 1 8 8 5 . évi k i á l l í t á s o n « N a g y d í s z o k l e v é l " és
i . F e r e n c z - J ó z s e f l o v a g r e n d d e l " , az 1904. évi v e s z prémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azonkívül s z á m t a l a n k i t ü n t e t é s é s e l i s m e r é s .
Készít kellemes é s t ó m ö r hangú, legjobb é s legújabb rendszerű orgonákat,
felvállal
javításokat
és á t a l a k í t á s o k a t . K i s e b b o r g o n á k k é s z l e t b e n v a n n a k . Szolid m u n k a é s j u t á n y o s á r a k . Áz o r g o n á k
jóságát mi s e m bizonyit|a inkább, mint a z , hogy
a g y á r alapítása ó t a 4 0 0 - n á l több ú j o r g o n a lett
megrendelve és készítve.

Árjegyzék és részletes tervezet kívánatra
díjmenteseit küldetik.

\

. Meg-

A SAJTÓ NYILATKOZATAIBÓL :
A munka azt a czélt szolgálja, hogy komoly ismereteket terjesztő,
de választékos formájú és belletrisztikus könnyedségű olvasmányt
adjon.
Az Újság.
Büszke örömmel és elégtétellel tölt el bennünket e könyv olvasása.
Budapesti Hírlap.

JVIegpendelhető minden hazai könyvkereskedés útján.

^

Három szenzácziós theologiai újdonság.
III. DEBRECZENI LELKÉSZI TAR.

I. APOLOGÉTIKA.
írta: Eröss Lajos debreczeni ev. ref. theologiai tanár.
I. rész Az Istenről. II. rész A világról. III. rész Az emberről. IV. rész A vallásról. Hasonló nagyszabású munka
a magyar theologiai irodalomban még nem jelent meg.
Ara a 356 oldalra terjedő nagy 8-adrét alakú kötetnek
csinos vászonkötésben 8 korona.

(Gyakorlati
tfrf, Papi Lexikon.) III. kötete. Szerkeszti
S. Szabó József felavatott leikesa, debreczeni kollégiumi
tanár. Ezen nagyszabású műnek imth^r III. kötete jelent
meg. A szerkesztő legnevesebb írói gárdának tagjaival állítatta össze, figyelembe véve az I. e» n. kötetre
beérkezett észrevételeket, úgy hogy ezen kötet világos
kincsesbányája az egyházi beszédek gyűjteményének és
Megszerezhető havi 1 koronás részletfizetésre is.
hisszük, hogy ennek kiadásával szolgálatot tettünk a
nagytiszteletű lelkészi karnak. Ára az 592 oldalra terjedő nagy 8-adrét kötetnek csinos és erős vászonköírta: Lévay Lajos sárkereszturi ev. ref. lelkész. A nép- tésben 10 Ií. Az egész 12 kötetre terjedő mű ára 120 K.
szerű szerző műveinek ez már IV. kötete, melyet bőMegrendelhető havi 2 koronás részletfizetére is.
vebben ismertetni feleslegesnek tartjuk. Szerző munkái
Az itt felsorolt 3 munka együtt egyszerre megközkézen forognak és bátran állíthatjuk, hogy a gyakorlati szükséglétének megfelelőbb mű még nem jelent rendelve megszerezhető 2 koronás kedvezményes havi
meg a könyvpiaczon. A kötet tartalmaz 17 egyházi be- részletfizetésre is.
szédet, függelékül szertartási beszédet és imákat, még
Megrendelések küldendők:
pedig 1 keresztelési, 1 egyházkelési, 1 konfirmácziói,
2 esketési és 1 áttérőhöz intézett beszédeket, részben
megfelelő imádságokkal együtt; négy halotti beszédet
és végül egy emlékbeszédet Szász Károly püspök felett.
előbb László Albert és t á r s a
Ára a 232 oldalra terjedő nagy 8-adrét alakú kötetnek
protestáns irodalmi könj vkiadóliiyatalába
csinos és erős vászonkötésben 6 kor.

II. EGYHÁZI BESZÉDEK.

HEGEDŰS és SÁNDOR

Megszerezhető 1 koronás havi részletfizetésre is.
HORNYÁNSZKY

VIKTOR

DEBRKCZEXBEN, K o s s u t h - u t e z a 11. s z á m .

CS. É S K I R . U D V A R I

KÖNYVNYOMDÁJA

BUDAPESTEN.

PROTESTAN
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP
Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő:

Hirdetési díjak :
Két hasábos egész oldal . . . .
Fél oldal
Negyed oldal
Nyolczad oldal

40 kor.
20 kor.
10 kor.
5 kor.

HAMAR ISTVÁN.
Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a h o v á a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendők.

Megjelenik minden vasárnap.
Előfizetési ára :
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 k o r . 50 fillér.

TARTALOM. Vezérczíkk: Egyesülési vágy, akarat nélkül. S. Szabó József — Róm. kath. népszövetség. Keresztesi Samu. —
Iskolaügy: Törvénytervezet az "egyetemekről és egyetemi főiskolákról. — Könyvismertetés: Ifjak Kalauza. Frenyó
Lajos. — Misszióügy: A Lorántffy Zsuzsánna-egyesület fejlődése. Déssewffy Emma. — R é g i s é g : Agendák a XVII.
századból. Földváry .László. — Irodalom. — Egyház. — Iskola. — Egyesület.. — Különfélék — Szerkesztői
üzenetek. — Pályázatok. — Hirdetések.
*

Egyesülési v á g y , a k a r a t

nélkül.

Azt már beláttuk, hogy a történelmileg kifejlődött
két nagy prot. egyház belső egyesülése kivihetetlen. A
marburgi colloquium óta a meddő kísérletek egész sorozata győzött meg róla bennünket. A kiilső egyesítésre
volt és van példa, de korántsem olyan, sem a múltban,
sem a jelenben, a mi a követésre buzdíthatna. Nálunk
a mult század negyvenes éveinek meghiúsult próbálkozásai után komoly mozgalom többé nem is indult meg,
sem az egyik, sem a másik irányban. Mindkét fél
Árchimedessel szól: Noli turbare circulos meos! Legfeljebb báró Prónay Dezső ajkairól hangzik el itt-ott
egy-egy sasszárnyakon lebegő unionista szónoklat, a mit
megtapsolunk, de nem követünk. Ez a helyzet signaturája.
Megvan azonban a vágy és törekvés szellemi erőink
egyesítésére, közös társulatok, körök, szövetségek létrehozására. Ösztönszerűleg éreznünk kell, hogy a társadalom bomlasztó irányával és a hatalmas egyházi ellenféllel szemben mi protestánsok kölcsönösen egymásra
vagyunk utalva s csak úgy léphetünk fel nagyobb hatással és teljes nyomatékkal, ha egyháztársadalmi téren
kezet fogunk, erőinket egyesítjük s külön-külön nem
forgácsoljuk el.
Ennek az érzésnek adott hangot közelébh Raffay
Sándor e b. lap hasábjain „Erőpazarlás u czímen írt
czikkében. Szép a vágy, a mely az ő ideális lelkét hevíti, elismerésre méltó a buzgóság, a mellyel fölkarolni
törekszik minden közös prot. eszmét. így pl. a debreczeni prot. egyetem nagy gondolatát is. De én úgy látom,
hogy az ő magas s eszményi törekvésének a jelentkező
tények ellenmondanak s olyan vágy színes képeit csillogtatja előttünk, a melynek megválósítására nincs meg
az akarat.

Mert mit mond a valóság? Mellőzöm a megsemmisült Protestáns Egyletet s a korábbi kisérleteket egy
Magyar Prot, Irodalmi Társaság megalakítására. Maradok
a csak közelébb történt eseményeknél. Az ágost. hitv.
evangélikusok 1883-ban megteremtették a Luther-Társaságot az evangéliomi vallásos irodalom fejlesztése és
terjesztése végett. Ez hát ime egy szeparatisztikus társaság, oly téren, mely kétségkívül erőink egyesítését
kívánja. Az ilyen rendszerint újabb válaszfalak emelését
szokta maga után vonni, a mint hogy református részről
fel is hangzott a Kálvin-Társaság
óhajtása, a mely a
Magyar Prot. Irodalmi Társaság megalakítását megelőző
hírlapi és értekezleti villongások idején folyvást erősebb
kifejezést nyert. De végre létrejött a két nagy prot.
egyház részvételével a Magyar
Protestáns
Irodalmi
Társaság. Czélja, köre, feladata ugyanaz, a mi a LutherTársaságé, de eddig még nem hallottam és nem olvastam, hogy a különző kisebb egyesület, az erőpazarlás
megakadályozása végett, beolvadni szándékolt volna a
közös, nagyobb társaságba. Ellenben tény, hogy Debreczenben 1894-ben újabb felszólalás történt egy KálvinTársaság létesítése érdekében, a mi azonban a kálvinista
egyháztársadalomban mélyebb hullámokat nem vert, épen
a már megalakult és szépen működő Magyar Protest.
Irodalmi Társaságra való tekintetből. Mindössze én
kaptam ki egy kemény nyakú, lelkes paptól, a miért
a külön Kálvin-Társaság felesleges voltát és exkluzivitását, szemben a Magyar Prot. Irodalmi Társasággal,
hangoztatni bátorkodtam (L. Debreczeni Prot. Lap 1894.
évfolyam).
Irodalmi Kálvin-Társaságunk tehát nincs, de van egy
Országos Református Tanáregyesület, mely a legújabb időben létesült s nyilván mutatja a reformátusok szeparácziós
törekvéseit. így gondolkozik Raffay Sándor, sőt egyenesen
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azt mondja, hogy a református tanáregyesület megalakításakor az intézők mellőzték ág. hitv. evangélikus
kartársaikat. Ha Raffay ismerné az előzményeket, ezt
semmiesetre sem írta volna. De mivel nem ismeri, úgy
az ő felvilágosítására, mint azoknak a tájékoztatására,
a kik az ő czikke után hajlandók felettünk pálczát törni,
kénytelen vagyok az ügy lefolyását a valósághoz híven
előadni.
Az országos ref. tanáregyesület eszméje 1892-ben,
Budapesten, a ref. zsinaton jelen volt tanárok egyik
összejövetelén merült fel jelentősebb alakban, miután
a 80-as években hasztalanul tettek létrehozására kísérleteket. A budapesti megállapodás szerint az 1878 óta
működő tiszántúli ev. ref. középiskolai tanáregyesület indí :
tott mozgalmat az országos egyesület megalakítása érdekében a legszebb sikerrel. A tiszántúli tanáregyesület
1803-iki szatmári közgyűlése lett volna hivatva a beérkezett kedvező vélemények s lelkes csatlakozások alapján az országos ref. tanáregyesületet megalakítani. Ekkor
új eszmét pendítettek meg a sárospatakiak. Bővítsük ki
a keretet — úgymond -— oly módon, hogy az egyesület
kebelébe fogadhassa általában a protestáns tanintézetek
tanárait, mert csak így lesz kellő szellemi és anyagi erő
birtokában. A gyűlés lelkes örömmel karolta fel az eszmét
s kimondta, hogy országos prot. tanáregyesület szervezését óhajtja. Vitte hát tovább a mozgalmat a tiszántúli
ref. tanáregyesület ebben az irányban. Mentek a felhívó
szózatok országszerte, elkészültek a „Magyar Protestáns
Tanáregyesület11 alapszabályai is. S egy évi lázas munkának az lett az eredménye, hogy az akkor megközelítőleg 600 prot. tanár közül tagul jelentkezett 166, mégpedig 137 az ev. ref. tanintézetekről, 23 az ág. hitvallásúakról, 6 a rimaszombati egy. prot. főgimnáziumról.
Ám az egyesülést még mindig remélték az intézők,
a személyes érintkezés folytán, a tiszántúli tanáregyesület
közgyűlésével kapcsolatban. Össze is hívták azt 1894-ben
Debreczenbe, s meghívták reá egyesülés czéljából az
összes prot. tanárságot. A református tanárok az ország
minden részéből szép számmal gyűltek össze, ellenben
az ág. hitvallásúak közül összesen ketten jelentek meg:
Benka Gyula Szarvasról, a ki már különben is régibb
idő óta rendes tagja volt a tiszántúli ref. tanáregyesületnek
(tagja ma is az orsz. ref. tanáregyesületnek) és Sárkány
Imre, mint egyik tanárkari küldött Rimaszombatból. Ily
módon, természetes, a lemondás keserű érzetével kellett
levenni az országos prot. tanáregyesület ügyét a napirendről s térni vissza az országos református tanáregyesület megalakítására. A szomorú ügy aktáit egyesületünk
levéltárában őrizzük, melyeknek a nyilvánosság elé tartozó része a tiszántúli ev. ref. középiskolai tanáregyesület
évkönyvének 13-ik évfolyamában olvasható!
Ez a balsikerü mozgalom magában a tiszántúli ref.
tanáregyesületben is olyan rázkódást idézett elő s annyira
megbénította erejét, hogy csak évek múlva vette fel ismét
működésének elejtett fonalát, Mikor aztán a folelevenült
egyesület ismét erőre kapott s újra munkába vette az

országos ref. tanáregyesület megalakítását — hát kérdem,
az előbbi leverő kudarcz után tehetett-e próbát megint
az országos prot. tanáregyesület eszméjének megvalósításával ! ?
Nem lehet tehát mellőzésről szó, s minket vád nem
érhet Raffayval állítjuk, valljuk, hogy erőpazarlás, a
mit cselekszünk ; de nem mi vagyunk az okai. Szívesen,
örömmel vesszük az ág. vallású tanártársak csatlakozását
mindenkor, s dicsekedtünk azzal eddig is, ha közülük
egy-kettőt megnyerhettünk. Sed vestigia terrent. A jelek
nem biztatók az egyesülésre. Vágyakat hallunk, de
tettekben nyilvánuló akaratot nem látunk. S engedjen
meg nekem Raffay Sándor, ha az ő magasztos eszméje
is csak mint pium desiderium áll előttem, a mire a
Vergilius szavát lehet idézni:
Ter frustra comprensa manus effugít imago
Par levibus ventis volucrique simillima somno.

A tervezett ifjúsági lap előállításának módjáról
még korai dolog beszélnünk, főleg pedig következtetést
vonnunk bármely irányban a lap ügyében eddig tett
lépésekből. Prot. irodalmi vállalatról lévén szó, nagyon
természetes, hogy első sorban a Magyar Prot. Irodalmi
Társaság támogatására gondoltunk, s nem látom át,
miért lehetne ez a társaság ezen a téren kevésbbé természetes szövetségese az országos ref. tanáregyesületnek,
mint a testvér ágost. hitv. evang. felekezet tanársága.
Viszont azt készséggel elismerem, hogy a kérdéses prot.
ifjúsági lap létesítése, erkölcsi és anyagi sikere, hatása
a két prot. felekezet tanárságának együttes működésével
érhető el teljes mértékben. Ez a közös munkálkodás
még előttünk áll. De előbb abban kell döntenünk, hogy
a Magyar Prot. Irodalmi Társaság támogatása nélkül
megindíthatjuk-e a lapot? Én a magam részéről örülök,
hogy e b. lap szerkesztője állandóan felszínen tartja s
behatóan fejtegette ti ezt a rendkívül fontos kérdést,
mely ily módon — remélhetőleg — megérlelődik az orsz.
ref. tanáregyesület idei közgyűléséig annyira, hogy azon
e tekintetben közmegnyugvást keltő határozatot hozhatunk.
S. Szabó József,
az országos ref. tanáregyesület
főjegyzője.

Róm. k a t h .

népszövetség.

Az „Alkotmány" f. évi január 25-diki számában
megfújja harsonáját a magyarországi r kath. egyesületek
országos szövetségének vezetősége, hogy az összes hazai
róm. katholikusokat róm. kath. népszövetség czímén egy
egységes táborba szervezze.
Érdekes volna az egész felhívást közölni s úgy
kommentálni; de mivel hosszúságánál fogva a közlés
lehetetlen, csak egyes, főként minket érdeklő pontjait
idézem, s úgy fűzöm azokhoz gondolataimat, hogy a felhívás tartalmát, czélját e Lap olvasóközönsége is megismerje.

A r. kath. egyesületek orsz. szövetségének fájdalma
nagy s keserűségében a nyilvánosság előtt hullatja
könnyeit. Elsőben is a franczia r. katholikusokért ölt
gyászruházatot, mert: „a kath. egyház kitiltva, meggyalázva, megölve. A kath. nép alapítványaitól, épületeitől, templomaitól megfosztva, vagy elzüllik hitében és
erkölcseiben, vagy — ha ragaszkodni akar szent hitéhez — vallásának fentartásában új terhek alatt fog
nyögni".
Szép, valóban nagyon szép és keresztyénies, midőn
a szövetség a franczia r. kath. egyház vesztesége, elnyomatása felett kesereg. De a franczia r. katholikusokra
mért csapás rajzolása csak bevezetés, hangulatkeltés az
ő nagyszerű terve kiviteléhez.
„Nézzünk körül itthon — folytatja a felhívás. —
Azt látjuk, hogy a magyarok ; mint a holdkóros, másznak a franczia őrültségek után. Úton-útfélen hirdetik „a
világmegváltó szoczializmus" rémigéit Megüzenték már
a háborút itt is az Istennek, egyháznak, erkölcsnek . . .
Iskoláink innét-onnót Isten nélkül nevelnek, vallásunk,
erkölcseink mindenütt nevetségtárgyává tétetnek, féktelen
izgatás van napirenden minden ellen, a mi katholikus.
Egyházunk jogai nagyrészt letiporva, annak vagyona a
szekularizáczió elé állítva."
Egy lélekzetre mily sora a keserű panaszoknak.
De ha szembe nézünk velük, nem a bennük foglalt
igazságok döbbentenek meg bennünket, hanem az a
merészség, a mellyel a felhívás írói, letagadva, elferdítve a való tényeket, a saját czéljaik szolgálatára kívánják fanatizálni hazánk róm. katholikus népességét.
Nem szólunk arra a panaszra, a mely a szoczializmus rémigéi miatt hangzik fel, mert tény, hogy ezek
az igék sok tekintetben veszedelmesek egyházra és
erkölcsre. De elképedünk annak hallatára, hogy Magyarországon a r. kath. vallás és erkölcs nevetség tárgyává
tétetik; hogy féktelen izgatás van napirenden minden
ellen, a mi róm. katholikus, s hogy a r. kath. egyház
jogai le vannak tiporva. Ki tud vájjon ezekről? Vájjon
nem épen ellenkezőleg az-e a tény, hogy a magyar róm.
kath. egyház fényben, hatalomban pompázik e hazában ;
hogy „egyház" alatt még a látszólag felekezetieden
napilapok is csak a római katholikus egyházat értik s
hasábszámra írnak mindenről, a mi róm. katholikus, míg
más egyházak eseményei csak pár sor felemlíttetést
nyernek, ha ugyan ezt is megnyerik; hogy kitüntetés,
méltóság csak róm. kath. főpapoknak, főuraknak és mágnás asszonyoknak jut, míg más egyházaknak munkában,
érdemekben megőszült papjai csak elvétve jutnak számba
sem vehető kitüntetésekhez. Hát a „regnum Marianum"ban még lehet panaszuk a nagy többségben levő s min-
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denütt hatalmat gyakorló r. katholikusoknak ? Ha talán
az fáj a felhívás íróinak, hogy a róm. kath. egyház
középkori hatalma szűnőfélben van; hogy a pápai átok
megsemmisítésétől, mint villámcsapástól, nem remegnek;
hogy a császárok és királyok fölött többé nem uralkodhatik: úgy értjük mély fájdalmukat; de ha azt állítják, hogy
„egyházuk jogai nagyrészt letiporva", ezt nem hiszem,
hogy maguk is hiszik. Hogyan beszélhet valaki a r. kath.
egyház jogainak eltiprásáról, a mikor ez egyház állam az
államban, a mikor nemcsak az I. István által adott jogokat tartotta meg, hanem azokat folytonosan fejlesztve,
ma is élvezi? Hol élveznek több jogot a róm. kath.
egyház főpapjai és papjai, mint nálunk, s hol nyernek
kevesebb jogot a hívek, a nyáj, mint hazánkban ? Minden jog az egyházé, a papoké; a híveknek csak az az
egy joguk van, mely egyszersmind kötelesség is, hogy
vakon engedelmeskedjenek.
„Az egyház vagyona a szekularizáczió elé állítva."
De ki által ? kérdjük tisztelettel. Talán a Népszava
hasábjain felhangzik ilyen óhajtás; de komoly, számottevő körökben hol, mikor hangzott az fel? Hiszen még
a protestánsok is, a kik követelik az 1848. XX. t.-cz.
végrehajtását, csak a törvény intencziója szerint való,
megfelelő állami támcgatást kérnek; de távol vannak
attól, hogy a róm. kath. egyház vagyonának szekularizáczióját kivánnák. Pedig ezt is megtehetnék, mert
annak a vagyonnak legnagyobb része állami eredetű s
felszabadult ama szolgáltatások alól, a melyek teljesítése fejében egykor adatott. S pedig talán a közvélemény is vehetne ilyen irányzatot akkor, a mikor azt
látja, hogy az az óriási államvagyon nemcsak államczélokat nem szolgál többé, de még arra sem elég,
hogy 18 püspök megéljen belőle, hanem elzüllesztve,
adósságokkal megterhelve, államsegéllyel restituálandó.
De halljuk csak tovább a felhívást. „Papi vagyon
nincs, hanem van kath. egyházi vagyon, melyet azért
gyűjtöttünk össze becsületes adományokból és tisztességes munkával, hogy az egyházi személyek és intézmények fentartása a kath. népnek kisebb terhére essék.
Katholikus vagyon a plébániák, iskolák ós templomok
birtokai és alapítványai is, melyek, ha nem volnának,
a fentartási teher egész súlyával nyomná a nép vállait,
vagy ilyeneket fenn se tudna tartani."
A felhívás íróinak „keresztényi" szeretettől dobogó
szíve nem mozdult meg és nem gondolt a földiekben
szegény, a királyoktól soha nem dotált, sőt sokszor
üldözött protestánsokra, kik 400 év óta saját szívok
vérével táplálják s tartják fenn egyházukat, iskoláikat
s különféle intézményeiket, midőn e sorokat leírta ?
Bizony, a fentartási teher egész súlyával nyomja a mi
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népünk vállait, nyomja az összeroskadásig, s mégis, a
midőn arról van szó, hogy az állam juttasson valamit a
prot. egyházaknak is, a felhívás íróinak köre szíve teljes
gyűlöletével küzd a törvény végrehajtása ellen. Hát ha
a számban felényinél jóval kisebb, a földi javakból teljesen kitagadott prot. egyházak, igaz, nagy erőfeszítéssel, de mindenkor áldozatkész szívvel és akarattal fenn
tudták és tudják tartani egyházukat és iskoláikat, — a
r. kath. egyház, jóval nagyobb számának erejével nem
volna képes ugyanarra'? Bizony, a felhívás írói akaratlanul is szegénységi bizonyítványt állítottak ki a magyar
róm. kath. egyházról, a mikor nyíltan bevallják, hogy :
„ilyeneket fenn se tudna tartani."
Mindez azonban csak exordium a valódi czél eléréséhez. Ha így fejlődnek a dolgok „a katholikusok koldusként kifosztva, kitaszítva, nézhetnek vagyonuk után,
s vethetnek ki magukra adót, vagy élhetnek Isten, egyház, pap és templom nélkül", s „nem nyilatkozhatnak,
s védelmet, szabadságot nem élvezhetnek, mert katholikusok". S a vagyonkobzás, a jog és szabadság tiprásának ily élénk, de hamis színekkel való festése után
imígy kiált föl a felhívás : „Mire van hát elodázhatatlan
szükség? Arra, hogy minden tisztességes katholikus
tettlegesen vegyen részt a ker. társadalom visszaállításában. Legyen egy nagy szervezetünk, melynek minden
tagja szigorú kötelességének érzi közös érdekeinknek
elszánt támogatását, nem húz szót, nem gyűlölködik,
hanem önzetlen eszköze az egész szövetségnek." Majd
pedig az elnyomatás, üldöztetés miatt felhangzott panaszkodását önmaga hazudtolva meg, így folytatja: „Nem
új intézménnyel van dolgunk. Tíz évvel azelőtt megalkottuk a Magyarországi Katholikus Egyesületek Országos Szövetségét és ezzel alapját vetettük a kath. szervezkedésnek. Sok száz egyletünk dolgozik a társadalom
javán. Terjesztjük a kereszténység életadó eszméit. Szövetkezetünkkel népünk anyagi jólétét támogatjuk. Tudunk,
akarunk és fogunk szövetkezni. Szervezetünk szétágazik
az ország minden részébe, s mivel többen vagyunk, ha
mi megmozdulunk, az ország fog megmozdulni."
íme, a czél: az egységes, gazdag és hatalmas
r. kath. egyház minden tagját egy táborba gyűjteni,
hogy a közös ellenség: a liberalizmus, a felvilágosodás
ellen közös erővel harczoljanak! A több száz egylet és
szövetkezet még mind nem elég a világosság eloltására
és a Regnum Marianum megteremtésére. Erre a munkára
szövetségbe kell foglalni minden római katholikust, a
kik azután községenként, sőt utczánként szervezkedve
és csoportosulva, az orsz. r. kath. szövetségek kerületi
képviselőinek vezérlete alatt a „cselekvéskor" késedelem
nélkül helyt álljanak. S hogy mi a „cselekvés" ? Ott
lenni minden községi, megyei és országgyűlési képviselőválasztáson és kibuktatva mindenkit, a ki nem róm.
katholikus, olyan embereket választani, a kik az egyház,
értsd: a klérus hűséges és engedelmes szolgái.
Nem más ez a tervbe vett r. kath. népszövetség,
mint valóságos konspiráczió a községek, a megyék s a

társadalom belső békessége ellen, csak azért, hogy ez
az ország, egyéb nyomorúságain kivül, valóban Regnum
Marianummá, a római kath klérus korlátlan hatalommal
uralt birtokává legyen.
De ne higyjük. hogy csak ez a czél. A szellemi
oldal mellett ott találjuk a népszövetség szervezésében
a pápás papság törekvéseiből soha nem hiányzó anyagi
oldalt is.
Halljuk csak, mit mond a felhívás! „A szövetségi
tag évenként egy koronát fizet . . . A kath. egyletek
tagjai, ha szövetségbe lépnek, leghelyesebben abban
állapodhatnak meg, hogy díjukat a helyi kath. vagy
kerületi egyesület tagdíjával együtt rójják le, s az elnökség a tagok után egyszerre fizeti be azt a szövetséghez."
„Követendő példaként fölemlítünk két kath. kört, amelyek
a következő tervet fogadták el: A tagok eddig fizettek
két korona tagsági díjat. Most minden tag járatja az „Új
Lap"-ot, melyre akrajczáros vétel mellett eddig 865 krajczárt áldoztak. Ezután fizetnek a körnek 35 krajezárral
többet, vagyis négy forintot. Ezzel megkapják az „ Új Lap" -ot
házhoz vive, kifizették a kath. kör tagdiját és kifizették
a kath. szövetség egy koronáját is. A tagok csak 70
fillérrel fizetnek többet és ezzel 2 kor. 50 fillért egyenlítenek ki, tehát 1 kor. 80 fillért nyernek. A kör is nyer,
mert 365 darab „Új Lap" neki négy koronába kerül.
Ehhez adva a kör 2 kor. tagdíját és a szövetség egy
koronáját, egy tag után kiad 7 koronát, kap pedig egy
tagtól 8 koronát. A kör tehát 100 tagnál 100 koronát
takarít meg, melyből eltartja a lapkihordót. Haszna azonfelül az, hogy minden tagja lapot olvas, melyben a kör
meghívóit is közölni és a meghívás költségeit megtakarítani lehet."
Úgy-e, nagyszerű terv, kitűnő, csalhatatlan számítás? Belevinni, összefoglalni egy szövetségbe az öszszes római katholikusokat, csak azért, hogy az „UjLap"-ot, mindenki olvassa, hogy azért mindenki évi 8
koronát fizessen! De nem! A körök, egyletek már csak
7 koronát fizetnek a tagok után. Tehát nyernek a körök
és egyletek, nyer főképen az „Uj-Lap", midőn zászlaja
alá milliók csoportosulnak; szóval nyer mindenki, csak
a szegény nép, melynek boldogításán fáradoznak, melyet
készek nyilt háborúba hajtani, hogy az egyház földi
javait megvédelmezze, melyet az esetleg rá háramlandó
teher ellen látszólag védelmeznek, csak a szegény nép
veszít, mert a nép, hogy harczolhasson, fizessen is. Hol
van itt a krisztusi szellem, a krisztusi szeretet?!
De a terv itt még nem ér véget. A felhívás felsorolja, hogy: „mit kap a szövetségi tag egy koronáért?"
Kap jogvédelmet, tanácsot és mindent, mert a római
katholikusok mindenben elnyomatnak, mindenükből kifosztatnak. Tehát szervezkedni, mert „a szervezett erő győzni
fog a szervezetlen erő fölött."
íine, ezt akarja a róm. kath. népszövetség. Értsen
és tanuljon belőle a magyar protestantizmus. Én ugyan
a protestantizmust nem féltem a nagyvilágban. Mert bár
a pokol kapuit indítsa is harczba a pápás egyház ellene,

a végső győzelem mégis a protestantizmusé, azaz a benne
élő és ható evangéliomi felvilágosodásé és szabadságé
leend. De ismerek én a történelemből olyan népeket,
országokat, a melyek hajdan az evangéliom világosságában jártak, ma pedig a pápás reakczió munkája következtében sötétségben ülnek.
Ha azért azt látjuk, hogy a pápás egyház, jajveszékelve egy táborba igyekszik gyűjteni minden fiát ós
asszonyát: ne üljünk tétlenül, hanem sorakoztassuk mi
is fiainkat és leányainkat. Alakítsunk mindenféle prot.
egyleteket, melyeket a Krisztus lelke és szeretete tápláljon ; melyekben világító lámpa a Krisztus evangólioma
legyen, s én hiszem és vallom, hogy mint már oly sokszor, a világosság újra és újra győzni fog a sötétség
fölött!
Keresztesi Samu.

ISKOLAÜGY.
T ö r v é n y t e r v e z e t az e g y e t e m e k r ő l
egyetemi főiskolákról.*

és

Előadói javaslat.

1. §. Az egyetemnek hivatása, hogy az elméleti
tudományok összességét főbb ágaiban művelje és hallgatóit a tanszabadság alapján oly képzésben részesítse,
a mely őket önálló tudományos munkálkodásra képesekké teszi.
2. §. Az egyetemen a következő tudományok kellő
tanításáról kell gondoskodni:
I. Nyelv és irodalom köre.
1. Magyar nyelvészet (grammatika ; poétika, rhetorika) és irodalom;
2. Görög nyelvészet és irodalom ;
3. Latin nyelvészet és irodalom ;
4. Germán nyelvészet és irodalom ;
5. Komán nyelvészet és irodalom;
6. Szláv nyelvészet és irodalom ;
7. Sémi (főleg bibliai) nyelvészet és irodalom.
II. Társadalmi tudományok és történelem köre.
1. Államtudomány és irodalma;
2. Jogtudomány ós jogintézmények története (bölcseleti alapon);
3. Közgazdaságtan és története;
4 Magyarország története ;
5. Keleti népek története ;
6. Görög és római történet;
7.. Újkori népek története.
III. Mathematika és természettudományok köre.
1. Analízis, arithmetika (számelmélet) és algebra;
2. A geometria egész köre;
3 Fizika és asztronomia;
* A vallás- és közoktatásügyi miniszternek e nagyfontosságú
és bennünket közelről érdeklő törvénytervezetét egész terjedelmében közöljük és kérjük olvasóink szíves hozzászólását.
Szerk.

4.
5.
6.
7.

Kémia és
Általános
Anatómia
Fiziologia

geologia;
biologia és növénytan:
ós állattan ;
és anthropologia.
IY. Filozófia köre.

1. Metafizika (ismeretelmélet), logika és a filozófia
története;
2. Ethika, pszichológia és pedagógia (nevelés és
elmélete története);
3. Eszthétika és a képzőművészet története.
3. §. Az egyetemi főiskola az elméleti tudományoknak egy vagy két körében (2. §.) az egyetemmel azonos
hivatást tölt be.
Úgy a nyelv és irodalom, mint a társadalomtudomány és történelem, valamint a mathematika és a természettudományok körére, vagy e körök közül kettőre
külön egyetemi főiskola állítható.
Mindezeken a főiskolákon a filozófiai tudományok
körébe tartozó tárgyak kellő tanításáról is gondoskodni kell.
4. §. Az egyetemi főiskolának az egyetemmel
minden tekintetben azonos jogállása van.
5. §. Egyetemen a magasabb képzést igénylő közhivatali és egyéb közpályákra (egyházi, igazságügyi,
közigazgatási, tanári, orvosi, állatorvosi, műszaki, mezőgazdasági stb.) pályákra való előkészület érdekéből külön
karok szervezhetők.
Ebből a czélból az elméleti tudományokon (2. §.)
felül még megkívántató tanszékek és egyéb intézmények
létesítendők.
6. §. Egyetemi főiskolán a magasabb képzést
igénylő közhivatalokra és egyéb közpályákra előkészítő
karok közül azok szervezhetők, a melyeknek tárgyai az
illető egyetemi főiskola által ellátott elméleti tudományok
köréhez csatlakoznak.
Nevezetesen a nyelv- és irodalmi tudományok
köréhez a theologiai és a tanári, a társadalmi és történeti tudományok köréhez a közigazgatási, az igazságügyi és a tanári, míg a mathematika és a természettudományok köréhez az orvosi, az állatorvosi, a műszaki,
a mezőgazdasági, a tanári és esetleg más megfelelő
kar fűzhető
7- §. Egyetemen és egyetemi főiskolán, úgyszintén
a magasabb képzést igénylő közhivatalokra és egyéb
közpályákra való előkészület czéljából ahhoz fűzött karokon
minden tanszéknek úgy kell felszerelve lennie, hogy az
illető tanszéken az egyetem hivatása versenyképesen
legyen teljesíthető.
A szükségelt (2., 3. és 5. §§.) tárgyak számának
legalább kétharmada részére rendes tanszék szervezendő.
8. §. Egyetemen és egyetemi főiskolán a tanszabadság elve alapján:
a) mód nyújtandó, hogy a rendes és rendkívüli
tanárokon kivül más jeles egyének is taníthassanak;
b) a hallgatóknak szabad választás adandó arra
nézve, hogy mely tárgyat mely tanártól kívánják
hallgatni;
c) a tanrend mindenkori megállapításának joga —
a vallás- és közoktatásügyi miniszternek való bejelentés
kötelessége mellett — a tanártestületnek biztosítandó.
9. §. Egyetem és egyetemi főiskola a törvényesen
bevett felekezetek bármelyikének jellegével is létesíthető.
Ily egyetemen és egyetemi főiskolán a tanárok az
illető felekezet hívei közül veendők.
10. § Az államon kivül egyetemet és egyetemi
főiskolát, saját erejükből vagy társulás útján, a törvény-

hatóságok, a törvényesen bevett felekezeteknek főhatóságai, továbbá egyes állampolgárok és magyar állampolgároknak oly egyesületei alapíthatnak, a melyek
kormányhatóságilag jóváhagyott alapszabályok szerint
kifejezetten erre a czélra létesültek.
Azon felekezetek főhatóságait, a melyek az 1895.
évi XLIII t.-czikk alapján törvényesen elismertetnek,
az egyetemalapítás joga csak akkor illeti, ha a törvényhozás e jogot nekik megadja.
11 §. Az alapítók maguk állapítják meg az egyetem jogi képviseletére és kormányzatára hivatott testületnek, valamint az egyetemnek vagy egyetemi főiskolának, mint tanintézetnek teljes szervezetét, az ellátandó
tudományokat, a közhivatali és egyéb közpályák érdekéből esetleg szervezendő karokat, a tanulmányi vizsgálatoknak, valamint a — a jelen törvény korlátai
között — a doktori fokok szigorlatainak sorát, továbbá
a magántanári képesítésnek feltételeit és az egyéb
alapvető intézkedéseket.
Az egyes állampolgár által létesített egyetem vagy
egyetemi főiskola alapításánál azt is meg kell állapítani,
hogy az alapító halála után a kormányzatra és jogi
képviseletre hivatott testület tagjai kinevezésének jogát
és általán az alapítókat illető jogkört mely jogi személy
gyakorolja.
12. §. Mindezen megállapítások a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez beterjesztendők, a ki előtt az
is igazolandó, hogy az egyetem vagy egyetemi főiskola
oly alapítványokkal fog rendelkezni, a melyeknek használatából és jövedelmeiből az összes szükséglet kellőleg
ellátható.
Minden vagyon, a melynek tőkeállaga az egyetem
vagy egyetemi főiskola czéljaira rendeltetik, alapítványi
jelleggel ruházandó fel
13. §. Új egyetemnek vagy egyetemi főiskolának,
avagy pedig a meglevőkön új karoknak állítása a törvényhozásnak engedélyét igényli.
Az engedélyről az alapítóknak a törvényhozás által
jóváhagyott megállapításait tartalmazó okirat állítandó
ki, a mely törvénybe czikkelyezendő.
14. §. A törvényhatóságok, felekezeti főhatóságok,
egyesek és társulatok által létesített egyetem és egyetemi
főiskola által kiállított tanulmányi bizonylatoknak az
állami egyetem által kiállítottál azonos érvénye van.
15. §. Doktori és az annak előfeltételeképen netalán
megkívánt más tudós fokot csak egyetem vagy egyetemi
főiskola adhat.
Ezen jog azon egyetemeket és egyetemi főiskolákat
is megilleti, a melyeken magasabb képzettséget igénylő
közhivatalra vagy egyéb közpályára előkészítő kar szervezve nincsen.
16. §. Az elméleti tudományok mindazon köreiben,
a melyekre külön egyetemi főiskola állítható (3. §.),
legalább kétféle doktori fok szervezendő és pedig akként,
hogy mindezen doktori fokok legalább két szigorlatból
álljanak; hogy továbbá mindezen doktori fokok első szigorlatának előfeltételéül legalább egy elővizsgálat kivántassék, s hogy az összes doktori szigorlatokon a jelöltnek egyes tárgyak tekintetében választásra legyen tere.
17. §. Az egyetemek és egyetemi főiskolák a doktori
szigorlatoknak, valamint a doktori fokokat netalán megelőző tudós fokoknak, úgyszintén a magántanári képesítésnek rendjét is maguk állapítják meg.
E megállapítások a vallás- és közoktatásügyi miniszter jóváhagyását igénylik.
18. §• A törvényhatóság, a felekezeti főhatóság,
az egyes és a társulat által alapított egyetemek jogi

képviseletét és kormányzatát az alapítók által kinevezett
testület látja el.
E testületnek az egyetem jogi képviseletén és
kormányzásán kivül egyéb feladata nem lehet.
19. §. Nem az állam által alapított egyetem és
egyetemi főiskola tanári testületének tanulmányi tekintetben ugyanoly jogok biztosítandók, mint a mily jogállást az állam által alapított egyetemek tanári testületei
élveznek.
20. §• Nem az állam által alapított egyetem és egyetemi főiskola életműködésében minden jog, a mely nem a
tanári testületnek biztosíttatott, az egyetem jogi képvi
seletére és kormányzatára hivatott testületet illeti.
Az alapítók utódaik számára is fentarthatják azt,
hogy a vagyoni vonatkozású jelentősebb intézkedések
csak az Ő hozzájárulásukkal nyerjenek joghatályt.
21. §. Egyetemen és egyetemi főiskolán tanár,
tanító vagy tisztviselő csak magyar állampolgár lehet.
22. §. Egyetemen ós egyetemi főiskolán rendes és
rendkívüli tanárként csak az működhetik, a ki hazai
egyetemen magántanári képesítést nyert.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter felhatalmaztatik, hogy rendeletileg szabja meg a feltételeket, a
melyek mellett rendkívüli tanárként ideiglenes minőségben, legfeljebb két év tartamára, az is alkalmazható
legyen, a ki hazai magántanári képesítéssel még nem bír.
0 Felsége teljes felmentést adhat.
23. §. Egyetemen és egyetemi főiskolán a tanítás,
vizsgázás és ügykezelés nyelve a magyar.
Ezen szabálytól amaz egyetemek és egyetemi főiskolák, a melyeket nem az állam alapított csak egyes
tanszakokra nézve ós azon elvek szerint térhetnek el,
a mely elvek szerint az állam által alapított egyetem eltér.
Ezen eltérés részleteit a szervezeti szabályok határozzák meg.
24. §. A jelen törvény életbeléptével egyidejűleg
minden oly tanulmányi vizsgálat, a mely a magasabb
képzettséget igénylő közhivatalokra és egyéb közpályákra
megkívánt elméleti képzettség igazolására szolgál, az
egyetemtől függetlenítendő és állami vizsgálatként szervezendő.
25 §• Ezen minősítő-államvizsgálatoknak szabályzatai állapítják meg a feltételeket, a melyek mellett a
különböző egyetemeken és egyetemi főiskolákon végzett
jelöltek államvizsgálatra bocsáttatnak.
26. §. A vallás- és közoktatásügyi miniszter az
egyetemeken és egyetemi főiskolákon azon vizsgálatokra,
a melyeket valamely minősítő-államvizsgálatnak szabályzata az államvizsgálat előfeltételeid szab, biztost küldhet
ki, a ki a vizsgálatokon elnököl.
27. §. Az állam által alapított egyetemen és egyetemi főiskolán a magántanári képesítésnek rendje úgy
szervezendő, hogy a más egyetemen és egyemi főiskolán szerzett ily képesítésnek az állam által alapított
egyetemen való nostrifikálása lehető legyen.
28. §. A törvényhatóság, felekezeti főhatóság, egyes
és társulat által alapított egyetem és egyetemi főiskola,
ha doktori fokot vagy magántanári képesítést ad, ezt a
vallás- és közoktatásügyi miniszternek minden esetben
bejelenti.
29. §. A vallás- és közoktatásügyi miniszter maga,
vagy biztosai által ellenőrzi, hogy a törvényhatóság,
felekezeti főhatóság, egyes és társulat által alapított
egyetem vagy egyetemi főiskola megfelel-e ezen engedélyokirat (13. §.) feltételeinek.

30. §. Ha valamely egyetem vagy egyetemi főiskola ezen feltételeknek meg nem felel, a vallás- és közoktatásügyi miniszter az egyetemhez, illetve egyetemi
főiskolához megintést intéz.
Ha ily megintésnek kétszeri ismétlés után sem
lenne foganata : az engedélyokirat visszavonása vagy más
megfelelő intézkedés végett a törvényhozásnak előterjesztés teendő.
31. §• A törvényhatóság, felekezeti főhatóság, egyes
és társulat által alapított egyetemek és egyetemi főiskolák tanárai ellen hozott fegyelmi határozat, ha az hivatalvesztésre szól, a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez
hivatalból felterjesztendő, a ki a határozatot megsemmisítheti, ha azt észleli, hogy annak meghozatalában oly
ok vitt jelentős szerepet, a mely az egyetem hivatásával
(1. §.) összhangban nem áll.
32. §. A vallás- és közoktatásügyi miniszter felhatalmaztatik, hogy a törvényhatóság, felekezeti főhatóság,
egyes és társulat által alapított egyetemekkel és egyetemi
főiskolákkal kapcsolatban keletkező ifjúsági egyesületeknek, valamint az ifjúság számára létesült egyéb intézeteknek (konviktus, alumneum stb.) állami felügyeletét
rendeletileg szabályozza.
33. §. Az egyetem ós egyetemi főiskola külföldi
forrásból csak a vallás- és közoktatásügyi miniszter
engedélyével vehet támogatást igénybe.
34. §. A budapesti egyetem felekezeti jelleg nélküli állami intézet.
Az egyetemi alapban kezelt vagyonok jövedelmének
rendeltetése iránt 0 Felsége, az alapítás szándékának
szemmeltartásával, rendelkezni fog.
A Mária Terézia királynőtől származó vagyonokra
nézve az újból való rendelkezés, katholikus tanintézeti
czélokra, az 1848. évi XII. törvényczikk értelmében
történik.
35. §. Felekezeti jellegű egyetemek czéljaira szolgáló oly alapítványok, a melyek a jelen törvény meghozatala előtt létesültek, az alapítványt tevőnek, illetőleg
az alapítvány képviselőjének kérésére, a vallás- és közoktatásügyi miniszter engedélyével, az alapítás eredeti
czélzatának megfelelő más czélra köthetők le.
36. §. A már meglevő egyetemek és a magasabb
képzést szolgáló egyéb meglevő oktatási intézetek szervezetét a jelen törvény nem érinti.
37. §. A jelen törvény életbeléptetésének napját
a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelettel állapítja meg.
38. §. A jelen törvény végrehajtásával a vallás- és
közoktatásügyi miniszter megbizatik.

KÖN Y VISMERTETÉS.
Adorján Ferencz: Dekoppet Ágoston: Ifjak Kalauza. I.
kötet. A Luther-Társaság LI. kiadványa. Budapest, 1905. Hornyánszky
Viktor es. és kir. udvari könyvnyomdája. Ára 1 K 40 f.

A „Magyar Szó" mult évi számainak egyikében
S. Szabó József a fentírt munkáról megemlékezve, határozott nyereségnek mondja annak megjelenését. Mint
örvendetes eseményt üdvözli s azt a reményét fűzi hozzá,
hogy egy ifjúsági vallás-erkölcsi tartalmú lapnak megteremtéséhez egy lépéssel közelebb vitt minket. Kár,
hogy a czikkező bővebben nem foglalkozott a mű ismertetésével, méltatásával.

Ha a munkának nem lenne is semmiféle jó oldala,
pedig, a mint alább ki fogoni mutatni, igen sok van, én
akkor is örömmel üdvözölném, mint a hogy örömmel,
elismeréssel fogadok minden úttörő igyekezetet. Nálunk
gyermek- és ifjúsági szentbeszédek írása, tartása, kiadása még ezelőtt másfél évtizeddel jóformán ismeretlen
dolog volt. A gyermek- és ifjú léleknek korához illő
táplálásával akkor még nálunk alig gondolt valaki.
Valláspedagógiánk alig akar mozdulni megszokott, régi,
ma már sok tekintetben módosításra és javításra szoruló útjáról, holott a külföld már jó ideje a legkiválóbb
szónokokra, pedagógusokra bízta a gyermek- és ifjúsági
szentbeszédek tartását. A külföld e nemű irodalma kiváló
termékekben igen gazdag, s ha valaki egy-egy hírneves
gyermek- vagy ifjúsági szónoknak kiválóbb beszéd-gyűjteményét ülteti át magyar nyelvre, nagy szolgálatot tesz
evang. prot. anyaszentegyházunknak.
Hála Istennek, a kezdet már nálunk is megvan.
Tudtommal Benke István „Isten országa" volt az első
útmutató a gyermekeknek szóló egyházi beszédek készítésében ; majd Tárkányi György ref. főgimn. vallástanár
adott ki egy ifjúsági beszédgyűjteményt, melyet kiválóbb
külföldi, különösen német beszédgyűjtemények felhasználásával írt. Most harmadiknak sorakozik ezekhez Adorján munkája.
Benke István angol és holland, Tárkányi leginkább
német beszédeket dolgozott fel. Adorján megismertet
minket a franczia irodalom e nemű termékeinek egyikével. S én megvallom,, a három közül szivem legjobban
a francziához húz. Az a könnyűség, mellyel a legnehezebb dolgokat is megérthetővé, felfoghatóvá teszi a
gyermekek előtt, valóban bámulatra méltó. Azok a találó,
helyükön alkalmazott példák, melyekkel beszédei telisden-tele vannak, megbecsülhetetlenek. Én nem tudom,
a finom érzékű pedagógust, vagy a rátermett gyermekszónokot csodáljam-e benne jobban ? A beszédek egyszerűek, nyelvök minden czifraság, sallang frázis nélkül
való, mégis minden sorukból a gyermekek iránti mélységes szeretet sugárzik ki. El kell olvasni a szerző és
átdolgozó előszavait s összehasonlítani bármely beszéddel, vájjon nem igaz-e, a mit előszavaikban mondanak.
A hol nehezebb fogalomnak magyarázata fordul elő, a
beszédek ott se válnak értekezőkké, szárazakká, nehézkesekké. Pl. az 1. sz. beszédben a név jelentőségének,
a 8. számúban a kísértés és vigyázás, a 2. számúban
a tőke magyarázata és megértetése mesteri. A példák
közül a megbocsátó felebaráti szeretetre a 10. számú
beszédben a megcsonkított kezű néger nőről szóló történet szívet megható ; az igazmondásra a 14. számúban
Washington példája lélekemelő, önérzetet ébresztő.
Elsorolhatnék még számos példát, de nem teszem ;
a ki közelebbről kiván a munkával megismerkedni, olvassa
el s tudom nem bánja meg.
Szám szerint 20 beszéd van a gyűjteményben,
melyek kivétel nélkül gyermekek számára vannak írva.
Nincsenek határozott rend szerint csoportosítva, sem

időbeli egymásutánban, pl. az egyházi év szerint sorakoztatva, sem pedig tartalmi összefüggésben és rokonságban nem következnek egymásután. Azonban e mellett tartalmuk igen változatos. Felölelik az Isten, a
magunk, mások, szülők, haza iránt való és egyéb kötelességeket. Lehetőleg az élet minden viszonyára van
bennök egy intelem, lehetőleg minden keresztyén erény
gyakorlására buzdítás.
A beszédek elég terjedelmesek, sőt a mint terjedelmükből kiveszem, inkább olvasásra, mint elmondásra
vannak szánva, mert akad köztük 8—10 oldalas is.
Ilyen terjedelmű beszéd pedig még felnőttek előtt elmondva is hosszú. Gyermekeknek röviden ós vonzóan
kell beszélni, hogy figyelmük, érdeklődésük ki ne merüljön. Elmondásra ezek közül is többet, épen úgy, mint
a Benke-féléket, általában hosszúnak találom.
Ebből azonban nem következik, hogy olvasmánynak nem válnak be, sőt vonzó tartalmuknál, egyszerű
meleg hangjuknál, a bennök előforduló számos példánál
fogva igen, valamint mintáknak is sikerrel alkalmazhatók.
Én, ki már nyolcz esztendeje foglalkozom ifjúsági
beszédek írásával és tartásával s eddig legalább is 100
ifjúsági beszédet mondtam el, sikerrel fogom alkalmazni.
Az átdolgozóról is meg kell emlékeznem. Dicséretes munkát végzett, megértette a szerzőt és méltó
alakban találóan adta vissza gondolatait s méltót adott
hozzájok a magáéból. Az átdolgozás nyelve egészen az
Övé; az a dicséret tehát, melyet fentebb a nyelvezetről
mondottam, őt is illeti. Nyelvében sehol semmi nehézkesség, egyenetlenség nem fordul elő; a beszédeket
olvasva nem is vesszük észre, hogy nem eredeti munkával van dolgunk. Példái, melyeket a magyar történelemből és viszonyokból merített, találók és nem zavarják
az összhangot, sőt simán illeszkednek a többiek közé.
Tartalmi szempontból csupán egy megjegyzésem
van, t. i. az 1. sz. beszéd ama helyére, melyen az áll,
hogy: „Istent nem untatja a mi beszédünk, sőt azt
szereti, ha hosszasan társalgunk vele. Az evangéliom
szerint Jézus Urunk egész éjjeleken át imádkozott." Én
ebben ellentmondást látok Máté 6, 7—8. verssel szemben, hol Jézus egyenesen azt parancsolja, hogy röviden
imádkozzunk, mert Isten úgy is tudja, mire van szükségünk. De nem is tudom, mikor imádkozott Jézus egész
éjjeleken át, lehet, hogy rosszul ismerem az evangéliumokat. Az evangéliumokban több imája van megörökítve, ezek közül leghosszabb az ő főpapi imája (Ján.
ev. 17. r.); de még ez sem olyan hosszú, hogy egész
éjszakát vett volna igénybe annak elmondása. De nem
is jöhetett Jézus ilyen nyilt ellentétbe saját mondásával.
Elismerés illeti a Luther-Társaságot, hogy ezt a
gyűjteményt kiadta. A kiállítás tetszetős, ízléses formája
pedig Hornyánszkyt dicséri. Számítunk a következő kötet
megjelenésére s azt biztosra várjuk. Az árnál azonban
legyen szabad megjegyeznem, hogy a Luther-Társaság,
ha teheti, szabja azt kisebbre, Ha azt akarjuk, hogy

ez a munka valóban az „Ifjak Kalauza" legyen, tegyük
az árát 40, legfeljebb 60 fillérre, hogy az ifjúság könynyen megszerezhesse. Hiszen az ily munkát az egyháznak ingyen kellene osztogatni az ifjúság között.
Ezek után ajánlom a művet mindenkinek elolvasásra és terjesztésre. A gyermek- ós ifjúsági istentiszteleteknek nálunk nagy fontosságuk van és lesz, a
mennyiben nem felekezeti iskolába járó tanulók valláserkölcsi nevelésénél egyenesen nélkülözhetetlenek. Ilyen
istentiszteletek tartásánál legfontosabbak a beszédek;
ezeknek készítése pedig, miután vannak kiváló mintáink, nem lesz nehéz, sőt reméljük, hogy ezek nyomán
kifejlődik és felvirágzik idővel a magyar gyermek- és
ifjúsági szentbeszédek önálló irodalma, a minek rövid
időn belül való bekövetkezése nagyon óhajtandó lenne.
Eperjes.
Frenyó Lajos,
főgimnáziumi vallástanár.

MISSZIÓÜGY.
A L o r á n t f f y Z s u z s a n n a - e g y e s ü l e t fejlődése.
Nagy asszonyunk nevéről elnevezett egyesületünk
életének fejlődéséről akarnék pár szót szólani.
Alig hiszem, hogy Magyarországon, különösen a
protestáns társadalomban ne ismerné mindenki e nevet,
és mégis merem állítani, hogy igen kevesen tudják teljes
valójában e név jelentését.
Tizennégy éve annak, hogy igen kis keretben
megindult egyesületünk munkája, a czélból, hogy a
közjótékonyság terén ne csak kenyér-, ruha- vagy pénzosztással foglalkozzunk, de tárjuk fel az Evangéliom
kincseit is az ezek után éhező és szomjúhozó lelkeknek.
E rövid idő alatt, mesébe illő módon, vagy —
legyünk modernebbek — szerencsés iparvállalatokban
előforduló sebességgel fejlődött a Lorántffy Zsuzsánnaegyesület.
A hazánkban a maga helyét illőn elfoglaló egyesület életét • határozottan 3 különböző korszakra lehet
felosztani.
Megalakulásánál szakított az eddig elfogadott sablonszerűséggel ; tagjai összejöveteleit Szentírásolvasással, imával fejezték be. Igen kicsiny tőkéje gyarapítására (140 K volt az első évi forgalma) teaestélyt rendezett, eleinte testvéregyesületekkel karöltve, majd a
millenáris esztendőben egyedül, a Baldácsy-teremben.
Ez esztendőben még mindig igen kicsiny volt, de czélja
magasra volt helyezve. Kereste az Úrnak országát, ós
Urunk Jézus Ígérete teljesedésbe ment: „Keressétek
először az Istennek országát ós annak igazságát és mindazok megadatnak néktek" (Máté 6., 33), mert tényleg
bőven és igen nagy mértékben adatott meg néki mindaz,
a mit a világiak is nagyrabecsülnek — az anyagiakban
való gyarapodást,

Második szakasznak mondható azon időszak, a
mely 1897 január első vasárnapján kezdődik, a mikor
30 gyermekkel kezdte meg a vasárnapi iskola intézményét. Azóta évről-évre, szeptembertől júniusig, 800 -1000
növendék keresi fel a főváros legkülönbözőbb részeiben
felállított ily természetű iskoláit. De ennél még fontosabb az a tény, hogy tanítóink most már az egész
országban mindenfelé elszéledtek, hintik a magot, s ma
már száz különböző alakjában látjuk testvéreink ébredését.
Tanítványainkból felnőtt emberek lettek, s különösen a leánykákból váltak sokan tanítónőkké, a kik
hol vidéki városokban, hol a pusztákon folytatják az
itt látott munkát, és tanítják mind a gyermekeket, mincl
a szülőket a Jézus tudományára.
Több éve már, hogy a vidékre hívnak, kérnek:
jönnénk közéjök, beszélni, dolgozni, nőegyesületek szervezését elősegíteni. Mindig örömmel teszünk e kívánságnak eleget; de soha sem feledjük el, hogy csak
eszközei vagyunk Urunknak, Atyánknak, a ki végtelen
jóságában, gyengeségeink daczára, dicsőségének ismertetésére használ fel bennünket,
Harmadik és legfontosabb szakasznak mondható a
3—4 utolsó óv, csodálatos fejlődésével, a midőn a diakonisszák utáni vágyunkat minden várakozáson felül
teljesítette az Úr.
Négy évvel azelőtt, miután sem az itteni Bethesda,
sem a kaiserswerthi anyaház nem tudott egy — mondd:
egy —- diakonisszát sem adni egyletünk mindennap szaporodó munkájának elvégzésére: csak imádkozni tudtunk,
kérve Atyánkat, hallgatná meg könyörgéseinket. Meg is
hallgatta és csodálatos módon egyszerre 3 diakonisszatestvért adott nekünk. Váratlanul, készületlen talált bennünket a dolog; de minden bizalmunkat az Úrban vetve,
nem ijedtünk meg az anyagi nehézségektől és diakonissza-nevelő osztályunkat megalapítottuk.
Újra csak a jó Istenhez fordultunk. Tőle kértük,
vártuk gyarló, de becsületes munkánkra az áldást. Feleletül, évről-évre növekedő anyagi gyarapodásunk mellett,
testvéreink száma is szaporodott és 1905 Őszén, kétesztendei fennállás után, 10 diakonissza-testvérrel és 11
növendékkel tudtunk az Úr által ajándékozott szép kis
házba (X. Család-u. 8) bevonulni.
Azt mondtam: az Úr által ajándékozott házba!
Kitől is kaptuk volna a reá szükséges 100,000 koronát,
ha az Úr Isten nem indítja adakozásra az emberek
szívét ?
De még többre is eljutottunk ennél. Megengedtetett nekünk, hogy az elesettekhez, a fogházakban lévőkhöz is elmehessiink. Szabad őket meglátogatnunk, velők
foglalkoznunk, eltévedt lelküket Teremtőjükhöz visszavezetnünk, becsületes életre, tisztes munkára biztatni
őket. Sőt — az Úr irgalma végetlen — már is megadatott részünkre a mód, hogy, egyelőre szintén igen
kis helyen, szeretetteljes meleg otthont nyissunk azok
számára, a kik igazán megtérve, bűnüket megutálva,

visszakívánkoznak a társadalomba, hogy azt az Úrnak
féleljnében mint hasznos tagok szolgálhassák.
Igen kicsiny kezdetről beszélhetünk még; de hitünk
Istenünk jóságában végtelen nagy. s ha máris szólunk
e kicsiny munkáról, azt csak azért tesszük, hogy testvéreink imáit kérjük e tevékenységünkre. Egyesüljünk
mindnyájan e szent harczban, mert mentől erősebb a
gonosznak vára, — már pedig gyakran a pokol kapuival kell megvívnunk az életre-halálra menő harczot,
annál több harczosra van szükségünk. Szerencsére nem
általunk várjuk a diadalt, mert nem magunkban keressük
az erőt. Egyedüli fegyverünk az ima, szívünk hő fohásza, a mely mindig elhat az Úr zsámolyáig, ha testvéreinkért szeretettel esedezünk.
Az J905-dik esztendőben felmutatható munkánk
sok barátaink szerint szédületes arányokat öltött.
Pénztári forgalmunk 178,000 korona volt. Diakonissza-testvéreink 916 napon át és 1032 éjjelen ápoltak
magánházaknál, szegényeknél egyaránt. Az elsők díjazták
testvéreinket, az utóbbiaknál minden díjazás nélkül voltak. 309 családot kerestek fel, 221-szer betegeket látogattak, 4 nőt 163 napi ellátásban részesítettek, 150
ingyenes ebédet adtak. Hét hétig Hévizén volt felváltva
2 testvérünk egy magával tehetetlen beteg védenczünkkel.
Vasárnap és csütörtökön több helyen iskolát tartottak.
A Szent István-kórházban nyerték a betegápolásban
való kiképeztetésüket, s többször vittek oda nagyobb
mennyiségű virágot a betegeknek, a főorvos szíves engedelme folytán.
Rózsa-utczai mosóintézetünkben és ott augusztus
elsejéig létezett nevelőházunkban 5362 napi ellátásban
részesítettünk 60 személyt. 17 hely nélküli cseléd közül
10-et elhelyeztünk, 4-et vasalni tanítottunk. 42 személy
naponta ebédet kapott.
Egyletünk 18 árvát neveltetett, 11 elaggott szegényt (köztük úri osztályból is voltak) havi segélyben
részesített, 109 családnak 300-on felül adott ruhaneműt;
800 gyermeket, 100 rabnőt karácsonykor megajándékozott, köztük 400 gyermek ruhát, czipőt kapott. Nagyobb
mennyiségű apró gyermekkelengyét küldött három közkórházunk női osztályára.
íme, hová engedte fejlődni Urunk, életünk Királya,
az Ő félelmében alapított, az ő dicsőségére munkálkodó
kis egyesületünket. Bár szeretett testvéreink közül sokan
megpróbálnák a vidéken is az ily természetű munkát.
Eddig is vannak már üókegyesületeink; a mult évben
is egy újjal, a kispestivel gazdagodtunk meg.
Sútyos megpróbáltatás alatt álló édes hazánkban
sok köny száradna fel, sok fájdalom enyhülne, és a
kétségbeesés helyett az eget ostromló, diadalt elősegítő
bátor munka, hasznos tevékenység váltaná fel a mostani szomorú csüggedettséggel teljes állapotokat.
Desseívffy

Emma.

RÉGISÉG.

Másodszor már mondjad te is leányzó N N. atyámfia az esküvést (Mutatis mutandis repete jurát).

Agendák a XVII. századból.

Mivelhogy immár e két tisztességes személyek Isten
törvénye szerónt való örök házasságban akarnak együtt
élni, melyet mostan kezeknek összefogásával s hitlésekkel jelentének és megerősítének, mind Isten s mind az
ő Anyaszentegyháza előtt, és azt senki nem ellenzette :
azért én is az Isten akaratjából, az ő Felsége kópében
és szent áldomásában összekötöm őket az Atyának, Fiúnak és a sz. Lélek Istennek nevében, hogy a kiket Isten
egybeszerkesztett, azokat soha ember el ne választhassa.
Ámen. Máté 19 : 6.
Nunc a manibus neogamorurn resumtis, Minister
propriis manibus iterum Capitibus eorum transversire
impositis hoc vei simili modo benedicat:

Formula Copulationis Neosponsoriun prolixior.
i Folyt, és vége.)

Mostan fogjátok egymás kezét immáron. Szerető
Atyámfiai! Úgy vagyon ugyan, hogy én a ti szabadságtokban és egymáshoz való hívségtekben semmit nem
kételkedem, de mindazonáltal, hogy mind Isten s mind
pedig e jelenvaló gyülekezet előtt nyilvábban lehessen
a ti szabadságtok és szeretetetek : azért elsőben is tégedet, jó Atyámfia, férfi N. N. kérdelek a te igaz hitedre,
mellyel elsőben az élő Istennek, annakutána a kezeden
levő személynek, N. N.-nek tartozol:
1. Akarod-e jámbor és tisztességbeli személyt, N. N.-et
Isten törvénye szerint örök házastársul hozzád venni?
F. : Akarom.
2. Emlókezel-e reá, hogy valakinek e jámbor személyen kivül másnak adtad volna hitedet, vagy házasságbeli jegyedet, avagy nem adtad? F . : Nem adtam.
Másodszor tetőled is, szerető Atyámfia, leányzó
(asszony), a te igaz hitedre, mellyel elsőben az élő Istennek, annakutána a kezeden levő személynek, N. N.-nek
tartozol:
1. Akarsz-e jámbor és tisztességbeli személyhez,
N. N.-hez Isten törvénye szerint örök házastársul hozzá
menni ? F. : Akarok.
2. Emlékszel-e reá hogy valakinek e jámbor személyen kivül másnak adtad volna hitedet, vagy házasságbeli jegyedet, avagy nem adtad? F.: Nem adtam?
Mivelhogy mindeneknek kötele a szeretet, mely még
az erőtlenségeket is elfedezi, azért viszontag kérlek, jó
Atyámfia, férfiú N. N. a te igaz hitedre :
1. Szereted-e a kezeden levő személyt? F.: Szeretem.
2. Szeretetből veszed-e magadhoz feleségül V F.:
Szeretetből.
Esmét tégedet is, szerető Atyámfia leányzó (asszony),
N. N. kérdelek igaz hitedre stb.
No tehát a ti egymáshoz való szereteteket és holtig való hűségteket bizonyítsátok meg Isten előtt és az
Anyaszentegyháznak ezen jelenlévő tagjai előtt, hit szerént való esküvésekkel. Mondjad az esküvést Atyámfia
férfiú N. N.:
Az igaz Isten, ki Atya, Fiú, sz. Lélek, tellyes szentháromság, egy bizony'öröklstenség tégedet úgy segéllyen
a te igaz hitedben, hogy a kezeden levő személyt, N. N.-et
szereted, szeretetből hozzád veszed örök házastársul s
feleségül, vele megelégszel,vvele tűrsz, szenvedsz és őtet
holtodiglan s holtáiglan, sem egésségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, sem
semminemű nyavalyájában hitetlenül el nem hagyod, valameddig ö is a házasságnak kötelében tisztán és igazán
megmarad.* Isten téged úgy segítsen és idvezílsen.
* A Helytartótanács 1774-ben rendeletileg töröltette a
dűlt betűkkel szedett részt, mivel — állítólag — az erkölcsök

Az Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Ura Istene
áldjon meg titeket a ti házasságtokban igaz, tökéletes,
állandó szeretettel s egymáshoz való engedelmességgel
és jó magzatokkal, s együtt való hosszú élettel, hogy
minden lelki ós testi áldásokban részesülhessetek nemzetségről nemzetségre, a Jesus Kristus által. Arnen.
Immár egymás kezét elbocsátván, elmehettek az
Isten oltára elől az Úrnak áldásában. Mi pedig szerelmes Atyámfiai! ennek az Isten szerzésének közöttük való
megmaradásáért könyörögjünk a mi kegyelmes Istenünknek ilyenképen:
Oh mindenható Úr Isten! ki férfiat és asszonyi
állatot teremtél és őket a házasságnak rendére választottad, és ebben a te sz. fiaddal való társalkodásunkat
példázni akartad, egymásnak oltalmat és segedelmet
rendeltél, és a tiszta, fedhetetlen életűeknek örök országot szerzettél, és a te nevednek tiszteletére s dicsőítésére igyekező népeknek ezáltal rendelted szaporodásukat.
Kérünk tégedet, a te megmondhatlan és véghetetlen jóvoltódért, hogy ne engedd a te bölcs és drágalátos
szerzésedet megromlani és elveszni, se az ördögnek
csalárdságától megrútítatni, hanem azon rendben, a mint
legelsőbben szerzetted, tartsd meg mi közöttünk is, hogy
ezáltal is tiszteltessék a te sz. neved és atyai nagy irgalmasságod, a te sz. Fiaddal, a mi Urunk Jesus Krisztussal, és a sz. Lélek Istennel egyetemben. Amen.
Mi atyánk! ki vagy a mennyekben stb.
Megáldjon immár titeket az Atya úr Isten! megőrizzen a Fiú úr Isten ! és megszenteljen a sz. Lélek úr
Isten ! Maradjon mindvégig ti rajtatok a sz. Háromság
egy Istennek irgalmassága és mennyei áldomása. Adjon
közöttetek békességet és egymáshoz való szeretetet,
tiszta és fedhetetlen életet; adjon tisztességes és idvessóges előmenetelt és boldog kimúlást, hogy ez élet után
elnyerhessétek amaz örök életnek elhervadhatlan koronáját. Ámen.
Közli: Földváry László.
megvesztegetésére és a köznyugalom fölzavarására szolgáló conditiót foglal magában. (Dunám, egyházk. régi j.-könyve. 806. 1.) A
többi része még ma is szórói-szóra használatban van.

ÍROD ALOM
Két jogi munka. Dr. Raffay Ferencz eperjesi
jogakad. és egyetemi magántanártól két jogi munka
jelent meg a napokba egyszerre,. Eperjesen. Az egyik
mű „A magyar magánjog kézikönyve" czímű általánosan
elterjedt, kiváló munkának második kiadása két kötetben.
Az első kiadás két év alatt elfogyott, a mi szakmunkával ritkán esik meg nálunk s csak úgy történhetett meg,
hogy úgy a gyakorlati jogászságnak, mint a jogi, kivált
az ügyvédi és birói vizsgálatra készülőknek szinte nélkülözhetetlen könyve lett a mű. Az új kiadás, a melynek
terjedelme tetemesen megnövekedett, felöleli az újabb
birói gyakorlatot és irodalmat s jelenlegi alakjában még
értékesebb. A másik mű „Osztrák magánjog" czimet
visel s belőle egyelőre az I. füzet jelent meg, 220 oldalon.
Ez a munka első sorban a joghallgatók és a szigorlatozok szániára készült ugyan, de hasznát vehetik a gyakorlati jogászok is, mert az osztrák polgári törvénykönyvnek jelenleg még érvényben levő rendelkezéseit
tárgyalja. Mindkét művet jellemzi a magyaros, világos,
érthető irály s kiváló alaposság és mélység mellett,
erős gyakorlati érzék ; vagyis a tudomány és a gyakorlati
élet követelményei szerencsésen egyesítve vanak bennök.
Mind a két munkát Sziklai Henrik eperjesi könyvkereskedő adta ki s az előbbinek 16, az utóbbinak 6 korona
az ára. Örömmel jelezzük a művek megjelenését. Az
ismert nevű fiatal szerző e két művével a kiválóbb hazai
jogtudósok sorába lépett. A legelőkelőbb birói és ügyvédi körökben elismeréssel szólottak Raffay ' tanár magánjogának erős gyakorlati érzékéről és tudományos
értékéről.

EGYHÁZ.
Lelkészválasztás. Az abai ref. gyülekekezet, a mult
vasárnap megtartott választó-gyűlésen, az üresedésben
levő lelkészi állásra Kulifay István budapesti segédlelkészt választotta meg. Gratulálunk!
Püspöki konferenczia. Az evang. egyház püspökei,
dr. Baltik Frigyes elnöklete alatt, f. hó 7-én értekezletet
tartottak Budapesten. Az értekezleten a bécsi béke liáromszázados évfordulója egyházi és iskolai megünneplésének napját állapították meg május 20-dikára, és
egyszersmind elhatározták, hogy az emléknap ismertetését és méltatását magában foglaló füzetet fognak kibocsátani.
Zsinati képviselőválasztás. A tiszáninneni ref.
egyházkerületben megejtett szűkebbkörű zsinati képviselőválasztásnál Dókus Gyula nyerte meg a szavazatok
többségét. Mivel mindakét, szűkebkörű választásra bocsátott jelölt zsinati póttag volt, az elnökség a rendes
tagságra való szavazással egyidejűleg elrendelte a póttagságra való szavazást is. Az erre beadott szavazatokból azonban egyik jelölt sem nyerte meg az általános
többséget és a kerületi bizottság szűkebbkörű szavazást
rendelt el Csorna József és Bornemissza László között.
Bibliarevizió. A brit- és külföldi bibliaterjesztő
társaság égise alatt dolgozó magyar prot. biblarevideáló
bizottság, mely mint már jeleztük, Petri Elek budapesti
ref. lelkész elnöklete alatt Budapesten ülésezett, f. hó
10-én végezte be tanácskozásait. A bizottság tagjai
közül jelenvoltak: Dicsőfi József debreczeni lelkész, dr.
Erdős József debreczeni ref. theol. tanár, dr. Kecskeméthy
István kolozsvári ref, theol. tanár, Marton Lajos bpesti

ref. theol. tanár ós dr. Masznyik Endre pozsonyi evang.
theol. tanár. A bizottság örömmel vette tudomásul, hogy
az ó-testamentom revideált kiadása dr. Kecskeméthy
István felügyelete mellett elkészült, s hogy az új-testamentom könyveit is revideálták a megbízottak. A
bemutatott munkálatokat tárgyalás alá vették és superrevizióra a bizottság tagjai között kiosztották. —Kérve kérjük a bizottság tagjait az odaadó munkálkodásra,
hogy a revideált szentírást minél előbb kezünkbe vehessük.
Református estély. A püspökladányi ref. egyház
f. hó 18 án a harmadik református estélyi tartja, a
melynek jövedelme a tantermek felszerelésére fordíttatik.
Az estély műsora a következő: 1. A tihanyi Echóhoz.
Csokonaitól. Előadja a vegyes kar. 2. Honszerelem
Biharitól. Hegedűn előadja Daróczy Pál. 3. A gyakorlati
szocziálizmus. Szabad előadás. Tartja dr. íialtazár Dezső
hajdúböszörményi lelkész, alsószabolcs-hajdúvidéki esperes, az orsz. zsinat tagja. 4. Luther éneke a „Hugonották" czímű operából. Énekszóló. Előadja Jánossy
Antal. 6. Losonezi özvegye. Tóth Kálmántól. Szavalja
Csiszár Teréz. 7. Dicsőség a magasban. Oláh Károlytól.
Előadja a vegyes kar. 8. OXLVI-ik Zsoltár I. vers.
Törvénytervezet az alapítványokról. Lukács György
vallás- és közoktatásügyi miniszter törvénytervezetet dolgoztatott ki az alapítványok kezeléséről és biztosításáról.
A tervezetet megküldte az egyházi főhatóságokhoz is,
hogy véleményüket nyilváníthassák felőle. A tervezet
felsorolja azokat az eseteket, a melyekben az alapítvány
elfogadásához miniszteri jóváhagyás szükséges, majd
pedig az alapítványi vagyon kezelése, rendeltetésszerű
felhasználtatása, az alapítványi czél megváltoztatása és
a vagyonkezelés állami ellenőrzése felől intézkedik. Az
egyházi főhatóságok maguk állapítják meg, hogy az alapítványi vagyon kezelésére mely szerveik tekintendők
jogosultaknak. E megállapítás a vallás- ós közoktatásügyi miniszternek bejelentendő, a ki amaz egyházi szerv
tekintetében, a mely nem a hívők autonómiáján alapszik
és a melynél az autonómia tagjainak összesége az alapítványi vagyonért közadózás útján felelősségre nem vonható : az alapítványi vagyon kezelésére való jogosultság
érvényesítésének módja tekintetében, a nem szorosan
vett egyházi czélú alapítványokra nézve, az egyházi
főhatóság meghallgatásával, különleges kikötéseket tehet.
Minden alapítványi vagyon kezelését és hozadékának
rendeltetésszerű fölhasználását a kormány — esetleg
biztosai útján — megvizsgálhatja. Mindez ügyekre vonat
kozólag számadások rendszeres bemutatását kívánhatja
és az alapítványi ügyekre vonatkozólag bárki által tett
intézkedést, avagy hozott határozatot felülvizsgálhatja
és azt a törvény korlátai közt. az alapító szándékának
érdekéből, bármikor megsemmisítheti, esetleg megváltoztathatja. Szorosan egyházi föladatokat szolgáló czélokra
rendelt alapítványok tekintetében a czélváltoztatás jogának gyakorlata — ha ennek a változtatásnak szükségességót az illető miniszter, vagy pedig az illető egyházi
főhatóság megállapította — az illető egyházi főhatóságot
illeti. Ha ezekben az esetekben a miniszter az egyházi hatóságtól eltérő állást foglalna el: megegyezésig a miniszter az
alapítványi vagyon jövedelmének rendeltetésszerű fölhasználását fölfüggesztheti.
A szórványok gondozásának szükségessége tűnik
ki a következő hírből, a melyet egyik napilapból vettünk
á t : A szegedi ref. egyházközség legutóbb tartotta első
közgyűlését, a melyben a vezetőség jelentette, hogy
mintegy tizenkét, úgynevezett szórványos községben
az egyházhoz tartozó hívek minden hitvallás nélkül
élnek. Nem törődnek a szertartásokkal, templomba

egyáltalán nem járnak, a hit iránt tiszteletlenül viselkednek, sot egyes községekben az újszülött gyermekeket sem keresztelik, ha házasságra kelnek, egyházilag
nem esküsznek, sőt halottjaikat is maguk temetik, pap
nélkül. Legfőbb oka e hitetlenségnek, hogy a tudatlan
népnek nincsen lelkipásztora. Minden szertartáshoz Szegedről kell vinni lelkészt, s azt hiszik, hogy ez nagy
összegbe kerül. E szegény emberek azután lassanként
eltántorodnak az egyháztól. Különösen Horgoson, Kisteleken, Deszken, Szőregen, s még vagy nyolcz községben ily vallástalanok a ref. egyház kötelékébe tartozó
hivők, a kik között akad olyan is, a ki nem vagyoni
okok miatt, vagy tudatlanságból tagadja meg hitét,
hanem mert idegen eszme befolyásolta Á ref egyház
közgyűlése behatóan foglalkozott ezzel az ügygyei és
úgy határoztak, hogy miután a vallástalanság oka főkép az, hogy a szorványos közönségnek nincs önálló
lelkészük, az egyházmegyéhez fordulnak intézkedés
végett.

I S K 0 L A.

mot tart heti 1 órán. 6. Bathó János kollégiumi énektanár vezetése alatt az egész theol. ifjúság gyakorlati
éneklést tart hetenként 1 órán B) A bölcsészeti szakon:
1. Székely György, rendes tanár, előadja: 1. A bölcsészet történetét (ókor) heti 4 órán. 2. A neveléstant heti
2 órán. 3. Az újkori európai művelődéstörténetet heti
4 órán. 4. Az aesthetikát heti 4 órán. 2. Rohoska József
theol. rendes tanár, tanítja: Az angol nyelvet heti 2
órán. 3. Dr. Rácz Lajos, főgimnáziumi igazgató, tanítja:
A franczia nyelvet heti 2 órán. 4. Nagy Lajos, főgimnáziumi rendes tanár, tanítja : A német nyelvet heti 2
órán. 5 Kun Zoltán, főiskolai orvos, előadja : A törvényszéki orvostant heti 2. órán. 6. Magda Sándor, theol.
segédtanár tanítja: 1. A héber nyelvtant heti 4 órán.
2. Az újszövetségi görög nyelvet heti 2 órán. 7. Vitályos
György, m. kir. gazdasági v. szaktanár, előadja: A
mezőgazdaságtant (spec. coll.) heti 2 órán. C) A jogés államtudományi szakon: 1. Szánthó Gyula, rendes
tanár, előadja: 1. A római jogot heti 8 órán. 2. Gajus
instituczióinak magyarázatát (spec. coll.) heti 2 órán.
2. Finkey József, rendes tanár, előadja: 1. A peres és
perenkivüli eljárást heti 5 órán. 2. A bizonyítás rendszerét a polg. peres eljárásban (spec. coll.) heti 2 órán.
3. A kereskedelmi ügyletek tanát (spec. coll.) heti 2
órán. 3- Zsindely István, rendes tanár, előadja: 1. Az
egyetemes európai jogtörténetet heti 5 órán. 2. A dikaszterialis kormányhatóságok ismertetését (spec. coll.) heti
1 órán. 4. Finkey Ferenez, rendes tanár, előadja: 1. A
büntetőjogot heti 5 órán. 2. A büntető eljárást heti 3
órán. 3. A szocziologia irodalmát heti 1 órán. 4 Jogbölcsészeti szemináriumot tart heti 1 órán. 5. Büntetőjogi
szemináriumot tart heti 1 órán. 5. Mecznev Sándor,
rendes tanár, előadja: 1. A magyar magánjogot heti 5
órán. 2. A magyar örökösödési jogot (spec. coll.) heti
2 órán. 3. A bányajogot (spec. coll.) heti 2 órán. 6.
Illyefalvi Vitéz Géza, rendes tanár, előadja: 1. Magyarország ós Ausztria statisztikáját heti 5 órán. 2. A nemek
aránya és a nemképződés statisztikáját (spec coll.) heti
2 órán 3. A belügyi közigazgatás főbb intézményeit
(spec. coll.) heti 3 órán. 7. Szabó Sándor, rendes tanár,
előadja: 1. A pénzügytant heti 4 órán. 2. A gyakorlati
közgazdaságtant (spec. coll.) heti 3 órán 3. Az állainszámviteltant (spec. coll.) heti 3 órán. 8. Ferenczy
Árpád rendes tanár, előadja: 1. A magyar közjogot heti
6 órán. 2. A nemzetközi jogot heti 3 órán. 3. Aristoteles politikáját (spec. coll.) heti 1 órán. 9. Székely
György, rendes tanár, előadja: 1. A bölcsészet történetét (ókor) heti 4 órán. 2. Az újkori európai művelődéstörténetet heti 4 órán. 3. Az aesthetikát heti 4 órán. 10.
Kun Zoltán főiskolai orvos, előadja: A törvényszéki
orvostant heti 2 órán.

Az országos közoktatási tanács állandó bizottsága
e hó 6-án Fináczy Ernő elnöklésével tartott ülésében a
népiskolai iskolaorvosok számára készített szabályzatot
tárgyalta. A vallás- és közoktatásügyi miniszter ezt az
intézményt egyelőre kisérletképen mintegy hatvan nagyobb
állami népiskolában óhajtja meghonosítani s az itt alkalmazandó iskolaorvosok számára dolgoztatta ki azt a
szabályzatot, a melyre - vonatkozólag az országos közoktatási tanácsot is véleményének nyilvánítására hívta
fel. Az állandó bizottság általánosságban elfogadja a
szabályzatot és megvalósításától íidvös hatást vár.
Tanári székfoglaló. H. Bathó János, a sárospataki
ref. főiskola ének- és zenetanára, f. hó 7-én tartotta
meg székfoglaló értekezését. A kurucz ének- és zeneköltészetről értekezett s értekezését még élvezetesebbé
tette az által, hogy a gimnáziumi és a főiskolai énekkarokkal a költészet legszebb darabjait mindjárt be is
mutatta. Az új tanárt, a kiben a főiskola jeles tanerőt
nyert, Fejes István főiskolai algondnok üdvözölte.
A sárospataki ref. főiskola akadémiájának tanrendje az 1905-—6. iskolai év második felére. A) A
vallás- és egyháztudományi szakon: 1. Radácsi György,
rendes tanár, előadja: 1. Ó-szövetségi írásmagyarázatul:
A történeti iratok válogatott részleteit fordítva és magyarázva heti 3 órán. 2 Új-szövetségi írásmagyarázatul : A János evangéliomát fordítva és magyarázva heti
3 órán. 3. Az ó-szövetségi kánontörténetet heti 3 órán. 4.
ó-szövetségi kánontörténeti szemináriumot tart heti 1
A „Fónagy-féle dustless" kötelező használata. A
órán. 2. Nóvák Lajos, rendes tanár, előadja: 1. Az egyházi szertartástant heti 2 órán. 2. A lelki gondozástant vallás- és közokt. miniszter 21211/905. sz. a. „Fónagyheti 1 órán. 3 Az egyházjogtant heti 3 órán. 4. Gya- féle dustless "-szel való pormentesítést valamennyi állami
korlati theol. szemináriumot tárt heti 2 órán. 3- Rohoska nép- ós polgári iskolában és óvodában kötelezőleg elJózsef, rendes tanár, előadja: 1 A vallásbölcsészetet
heti 3 órán. 2. Az új-szövetségi kánontörténetet heti rendelte. A középiskoláknak erre vonatkozólag külön
3 órán. 3. A bibliai vallástant heti 4 órán. 4. Zoványi rendelet bocsáttatott ki. Mindkét rendelet Erdős József
Jenő, rendes tanár, előadja: 1. A ker. egyháztörténelem- és Társa czéget (Budapesten, VI. ker.. Szív-utcza 43.
ből a reformáczió előtti kort heti 3 órán. 2. A ker. sz.) jelöli meg egyedüli beszerzési forrásként Az „Utasíegyháztörténelemből a reformáczió utáni kort heti 3 órán. tások "-at felszólításra nevezett czég bérmentve küldi meg.
3. A magyar protestantizmus történetét heti 3 órán. 4.
A ^theologiai encyklopaediát heti 1 órán. 5. Nagy Béla,
rendkívüli tanár, előadja : 1. A keresztyén hittant heti
3 órán. 2. A ker. dogmák történetét heti 3 órán. 3. A
ker. erkölcstant heti 3 órán. 4. Dogmatikai szemináriu-
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KÜLÖNFÉLÉK.

A komáromi prot. nőegylet jubileuma. F. hó 11-én
folyt le nagy ünnepélyességgel a komáromi prot. nőegylet 2ö éves jubileuma. A még boldog emlékezetű Pap
Gábor püspök által alapított egyesület 25 év alatt mintegy 25,000 koronát osztott szét a szenvedők és elhagyatottak segélyezésére, s e mellett még 48,000 korona
tőkét is gyűjtött nemes czéljai elősegítésére. A jubileumi
ünnepély istentisztelettel kezdődött, a melyen Antal Gábor
püspök prédikált. Istentisztelet után díszközgyűlést tartottak, a melyen az elnöki széket szintén Antal Gábor
püspök foglalta el. A gyűlés táviratilag üdvözölte védnöknőjót: özv. Tisza Kálmánnét. Majd pedig az üdvözletek következtek, részint élő szóval, részint levelekben.
Üdvözölték az egyesületet: a kultuszminiszter, a lévai,
pápai, körmendi, mezőlaki, dadi, takácsii, szentgáli, nagyszecsei, veszprémi, várpalotai, réthei, székesfehérvári,
bödögei, adász-teveli ref. és más nőegyletek s a komáromi ref. és evang. egyházak. Az egyesület 25 éves történetét Bátyai Mihály olvasta fel. A díszközgyűlést a
ref. egyházi énekkar éneke rekesztette be. Este a városi
vigadóban szépen sikerült művószestélyt tartottak.
A budapesti Bethlen Gábor Kör folyó hó 10-én
este 0 órakor az ev. ref. főgimnázium dísztermében segélyezési alapja javára szeretetvendégséget rendezett, A
szépen sikerült szeretetvendégségnek, a melyen a theát
a Lorántffy Zsuzsánna- és Bethánia nőegyesiiletek tagjai
szolgálták fel, a következő műsora volt. Közének. XLII.
Zsolt. Imádkozott Kovács Lajos hittanhallgató, a Kör
alelnöke. Bibliát magyarázott Kacziány János budapesti
ág. ev. lelkész. Meyerbeer G.: Altató ária az „Afrikai
nő'"'-bői, Lengyel—Gulyás: Ha meghalok. Műdal. Énekelte Fröhlich Feodora úrhölgy. Zongorán kisérte Krausz
Gyula joghallgató. Elbeszélést olvasott dr. Benedek János
országgyűlési képviselő. Rubinstein: C-dur Etude. Zongorán előadta Walter Stella úrhölgy. Szavalt Gonda
Irénke úrhölgy. Mendelssohn : Andante. Hegedűn előadta
Némethy Ferencz hegedűművész. Zongorán kisérte Krausz
Gyula. Költeményeiből olvasott fel Maclai Gyula, a Kör
volt elnöke. Imádkozott Szabó Zsigmond hittanhallgató.
Közének.

Az orvosi tudomány támogatására leginkább őszszel szorulnak azon szerencsétlen betegek, kik a tavasz
és a nyár folyamán a különböző gyógyhelyeken hiába
kerestek javulást súlyos bajuk ellen. Annál kétsógbeejtőbb helyzetük, mert a természet épen őszkor kérlelhetetlenül pusztítja a beteg szervezetet. A most uralkodó
gyógyirányok képtelenek a természet ezen pusztító hatását ellensúlyozni vagy körülhatárolni. Alapelveik hibásat,
és ezek alapján szorgalmazott eredményeik meddők.
Üdvös kivételt képez egy új és eredeti gyógyirány, mely
nemcsak a szervezet ellenálló képességét növeli, de
képes a kóros folyamatok rohamos fejlődését vagy egé
szen megakadályozni, vagy legalább körülhatárolni. Ezen
gyógymód a vérgyógyítás (Hemopatia). Ezen gyógymód
által a test új és vegyileg tiszta, egészséges vért kap,
a vérkeringés rendbe ^jön, mi által az összes szervek
táplálkozása javul, ezzel pedig a szervek ellenálló
képessége emelkedik. Valóban kiválók ezen gyógymód
eredményei köszvény, görvélykór, aszthma, idült gyomorés bélbajokban, szív-, ideg- és vérbántalmaknál. Két év
óta több farkas-(Lupus-)bajnál oly feltűnő gyökeres
eredményeket ért el, hogy ezen kezelés farkasbetegeknél
sokkal szebbnek és jobbnak bizonyult, mint a nagyra
becsült és jónak bizonyult „Finsen"-féle kezelés. A vérgyógyítás megalapítója és egyedüli képviselője dr. Kovács J. fővárosi orvos, kinek V., Váczi-körút 18. szám
alatt van ezen czélnak szolgáló rendelő intézete.

Szeretetvendégség. A kőbányai Ker. Nők Szövetsége és a kőbányai Ref. Ifj. Egyesület f. hó 10-én este
szeretetvendégséget rendezett Kőbányán, a régi Sörházban. Közreműködött Farkas József theol. tanár, a ki
időközben megbetegedvén, előadását leírta s úgy küldötte el felolvasás végett; Böszörményi Jenő budapesti
ref. segédlelkész bibliát magyarázott, a Nőszövetség tagjai közül többen szavaltak és énekeltek. Végiil 50 kézimunkatárgy sorsoltatott ki. A gyülekezet tagjai igen szép
számmal jelentek meg. A tiszta jövedelem, mintegy 150
korona, a Kőbányán építendő egyházi tanácsterem és
egyesületi otthon alapja javára fordíttatik.
A Bethánia-egyesület Főiskolai és Ifjúsági Szövetsége f. hó 7-én este, a ref. gimnázium dísztermében
összejövetelt rendezett, a melyen dr. Szabó Aladár ref.
lelkész tartott érdekes előadást az angol választásokról,
tekintettel a szabadságmozgalmakra s a munkáskérdésekre.

Kwizda-féle állatgyógyászati készítmények. A
legnépszerűbb és legtekintélyesebb hazai czégek egyike
kétségtelenül a Kwizda Ferencz János udvari szállító
Korneuburgban. Az ezen czóg által forgalomba hozott
állatgyógyászati készítmények tényleg nemcsak AusztriaMagyarországban, hanem az egész kontinensen, sőt
Angliában és Amerikában is a legjobb hírnévnek örvendenek. Minden mezőgazda ismeri a korneuburgi marhatápport, a sertésport és a Kwizda-féle kolikpilulákat, s
manap már alig találunk lótulajdonost, legyen az sportférfiú vagy magánzó, üzletember vagy gazdálkodó, —
kinek istállójában meg nem honosult volna a Kwizdaféle restitutiofiuid. Magában Angliában, a mely a lósport
terén tett újításokat és találmányokat a maga részére
szokta lefoglalni, — irigység nélkül ismerik el különösen
a Kwizda-féle ló-restitutiofluicl és a Kwizda féle szabadalmazott kautsuk csiilök-horzsszallagok czélszerű es hasznos voltát. A hírneves távlovaglók, gróf Starhemberg
és Höfer F. távlovaglásuk alatt a Kwizda-féle restitutiófluidot használták a legjobb eredménnyel. Ep úgy más
távlovaglók és kiváló állatorvosok a legnagyobb elismerés
hangján nyilatkoztak a Kwizda-féle szabadalmazott
gummi-óvókészülék lólábak részére és a szabadalmazott
gummi-horzsszallagok czélszerűségéről. A Kwizda Ferencz
János czég Korneuburgban kívánatra ingyen és bérmentve küldi meg csinos képes árjegyzékét.

Szerkesztői üzenetek.
T. L. Budapest. A czikket megkaptam. Köszönöm. Mihelyt
lehet, adni fogom.
Sz. M. Eperjes. Bejött. Talán a jövő heti számba máibele is kerül. Szives üdvözlet!
H. S. H o m e s t e a d . Megkaptam. Legközelebb adni is fogom.
Kérem a folytatásokat is. Kérem továbbá azt is, hogy a Refor-

mátusok Lapját szíveskedjék lapomért cserébe küldeni. A Heti
Szemlét kapom. Szeretném, ha az amerikai magyar ref. egyházak
élete felől mindkét oldalról nyerhetnék informácziókat; mert a fenforgó sajnálatos viszály is az egyoldalú informácziók eredménye.
R. S P o z s o n y . Válaszod bejött. Örömmel látom belőle,
hogy nem értettél félre. A mostani számban kapod S. Sz. J. feleletét, a mit szükségesnek láttam közölni azért, mert a tanáregyesület tárgyában ad felvilágosítást. Válaszod a jövő heti számban
jön. Jön az Apocryphusok szakszerű ismertetése is. A mi az együttműködést illeti, én a legjobb szándékkal s tehetségem szerint rajta
leszek, hogy valóra váljék és megszűnjék a káros széthúzás. Szíves üdvözlet!

P Á L Y Á Z A T O K .

A pályázati kérvények, a képesítést bizonyító okmányokkal, rövid életrajzzal és az irodalmi működést feltüntető kimutatással együtt, Baksay Sándor püspökhöz,
Kunszentmiklósra (Pestmegye) küldendők be.
A választást, a tanári szék indokolt véleménye s
a theol. választmány ajánló felterjesztése után, az egyházkerületi közgyűlés ejti meg.
A tanszék, ha a választás az 1905/1906. iskolai
év folyamán megejtetnék: 1906. szept. 1-én, ha pedig
a választás csak a f. évi őszi közgyűlés által ejtetnék
meg: 1907. február 1-én foglalandó el, s a rendes tanár
az egyházkerületi közgyűlés által kitűzendő időben székfoglaló értekezést köteles tartani.
Kelt 1906. február hó 8-án.
Darányi

Baksay

Ignácz,

főgondnok.

Sándor,

püspök.

Pályázat.
A dunamelléki ref. egyházkerület budapesti theologiai akadémiáján üresedésben levő philosophia-paedagogiai rendes tanári tanszékre pályázat hirdettetik.
A tanszék teendői: a bölcsészettörténet, neveléstörténet, nevelés- és oktatástan s módszertan előadása,
heti 10 órán és ezenkívül heti 2 órán szeminárium-tartás, évenként felváltva az aesthetika és a szocziologia
köréből.
A tanszék javadalma, ha arra rendes tanár választatik, évi 3200 kor. törzstizetés, 1200 kor. lakáspénz,
ós öt évenként öt ízben 300—300 kor. korpótlék. Helyettes tanár javadalma évi 2400 kor. törzsfizetés és
800 kor. lakáspénz.
A tanszék javadalmát illetőleg megjegyzendő, hogy
addig is, míg a fentartó testület a tanári fizetéseket
rendezhetné, a rendes tanár, törzsfizetésén kívül 400 K
rendkívüli helyi pótlékot, s rendes korpótlékán kívül
minden fokon 100—100 korona rendkívüli pótlékot élvez,
a melyek azonban, ez idő szerint, a nyugdíjba nem számíttatnak be.
Ha dunamelléki rendes lelkész választatik rendes
tanárrá, eltöltött rendes lelkészi szolgálati évei, a nyugdíjjogosultságot illetőleg, az akadémia tanári nyugdíjalapja szabályzatának (1898. évi rendkívüli közgyűlés
12. jkvi szám) 13. f ) pontja értelmében számíttatnak.
Ha az illető csak helyettes tanárképen alkalmaztatik,
rendes lelkészi éveinek beszámítása felől, rendes tanárrá
megválasztatása alkalmával, az egyházkerületi közgyűlés
határoz. Ha pedig más egyházkerületben szolgált rendes
lelkész, vagy rendes theol. tanár választatik meg rendes vagy helyettes tanárrá, szolgálati évei beszámítása
felől az egyházkerületi közgyűlés külön határozattal
intézkedik.
A megválasztandó rendes tanár az akadémia tanári
nyugdíjalapjának kötelezett tagja lesz.
A tanszékre, az egyházi törvény 488. §-a értelmében, olyan, lelkészi oklevéllel rendelkező egyének
pályázhatnak és választhatók rendes tanárrá, a kik a
philosophia-paedagogiai tudományszakból t a) vagy theol.
magántanári képesítéssel, vagy b) tudori oklevéllel rendelkeznek, vagy c) e téren kifejtett tudományos irodalmi
működésük által képzettségüknek kiválóbb bizonyítékát
adták.
Ha a pályázók között ily teljes képesítésű egyén
nem találtatnék, a tanszék egyelőre helyettes tanárral
töltetik be.
A pályázat határideje 1906 április hó lö-dike.

Pályázat.
A külső-somogyi ref. egyházmegyébe kebelezett s
halálozás folytán megüresedett szólácli ref. egyház lelkészi állására pályázat nyittatik.
A lelkészi javadalom, a dunamelléki ref. egyházkerület 1896. évi októberi közgyűlésének 126. jkvi sz.
határozatával 1800 koronára értékeltetett és így az egyház III. osztályú.
Kellőleg felszerelt kérvények Kálmán Gyula espereshez, Ságvár (posta helyben), folyó évi márczius 18-ig
küldendők be.
Kunszentmiklós, 1906. február 11.
Baksay Sándor,
püspök.
Felelős szerkesztő : H a m a r Istvá-n.

NYILTTÉR.

Salvafor

Természetes

vaimentei

£itUion-forrás

lritüuő hatású
»ese-, hólyag-, rheuma-,
fi k&szvénybántalraaknál, f i x e l e t i n e h é z s é g e k n é l , c z u k o r b e t e g s é g e k n é l , a l é g z ő - ét e m é s z t é s i s z e r v e k h u r u t a l t t á l .
Salvator-forrát
igazgatósága Eperyesm•

forrás
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.
Kívánatra telítésnélkiili töltést is szállít a

Szí, Lukácsfürdő Kútvállalat Budán.
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a

Szerb.

HIRDETÉSEK.

Grand Prix, Párisi világkiállítás 1900,
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cs. és kir. szabadalmazott mosóvíz lovak síímAra,
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2 forinttól darabja.
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1 üveg ára kor. 2.80.
Negyven év óta van haszna
latban az udvari istállókba^
s a legnagyobb katonai éi
polgári istállókban is a lovaiizmai erősítésére, fárasztó menetek előtt és után, ficzamodásóknál és az ramok mer e v e d é s é n é l s t b . ; a lovat ;
tiainingben bámulatos ered
mény felmutatására képesít
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Fölöslegessé teszik az ínylemez használatát, a száj- Y
»
•
ból kivenni nem kell és nem is lehet; a gyökerek
1Y' eltávolítása fölösleges, rögtön használható úgy az t
?
Y
evésre, mint a beszélésre.
é
X
Y
?
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sohasem kap, eltörhetetlen.
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15 évi jótállás; vidékiek 2 4 óra
alatt kielégíttetnek.

X

KW1ZDÁ= korneuburgi marhatáppor

Y
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Diat. szer lovak, szarvasmarhák és juhok részére

XI
Számos kitüntetés és elismerőlevél a legmagasabb Y
?
körökből.
£
Egyedüli specziálista a szájpadlásnélküli műfogak A.
?x
és fogsorok készítésében.
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cs. és kir. osztrák-magyar, román királyi és bolgár fejedelmi
udvari szállító,
kerületi gyógyszerész Korneuburg, Bécs mellett.

Vi doboz ára kor. 1.40
V* „
„
„ -.70
50 év óta a legtöbb istállóban használatban van étvágy-hiány s rossz emésztésnél, a tej javítására és a
tehenek
tejelőképességének
fokozására.
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Valódi csak ezen védjegygyel ellUtol:.

| Budapest, Kerepesi-út 26. szám. y

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
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Főraktár: T ö r ö k J ó z s e f gyógyszertára
Király-utcza 12. és Andrássy-út 26.

A

R

A

N

Y

,

ezüst ékszerek és agyházi szereklegolcsóbban
kaphatók :
14 kar. arany gyürük . .
14 „
„ női melltíik.
14 „
„
nyakkendőtűk
14 „
„
karkötők
ezüst czigaretta szelenozék
ezüst botok
amerikai system Roskopfórák

i f j . HEUFFEL

Ezen czégtáblán is-

nem

merhetők fel azon üz-

szorulnak

letek, a melyekben
egyedül

LAJOSNÁL

ajánlásra.

Csak arra kérünk

árusíttatnak

ügyelni, hogy kellő

eredeti SENGER varró-

helyen vásároljon.

c s a k I V . , EGYETEM-UTCZA 7/a.

Árjegyzéket kivánatra ingyen és bérmentve küldök.

Singer Co. Varrógép R é s z v . T á r s .
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16.
Budapest: VII., Kerepesi-ut 32.
IV., Muzeum-körut 27.
„
VII., Király-utcza 52.
,„
VI., Teréz-körut 21.
„
II., Fő-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi-u. 14

H a r m ó n i u m o k a t
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

PAJKR R E Z S Ő É S T Á R S A

zJji

eJSÍ c i í

fií

Budapest, VIII., lózsef-körút 15.
Á r j e g y z é k ingyen é s
bérmentve.
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Tanerőknek k-lön
százalékengedmény.

Részletfizetés e n g e d é l y e z v e .
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Az ATHENAEUM irod. és nyomdai r.-t. kiadásában (Budapest, VII., Kerepesi-út 54.) megjelent és minden könyvkereskedésben kapható

A MŰVELTSÉG
KÖNYVTÁRA
melynek első sorozata a következő h a t kötetből fog á l l a n i :

I. A technika
vivmanyai.
II. Az ember.
III. A világegyetem.
IV. A föld.
V. Az élők világa.
VI. A társadalom.

Országh Sándor
orgona- é s
Ilii í m o n i u a i g y á r o s
cs. és kir. udvari szállító
"Palota ( B u d a p e s t mellett^

Ára kötetenkint
i g e n d í s z e s fél bőrkö.
tésben
K

Meg-

jelent
FéléVenkint

S^*

eqy*egy

Az első s o r o z a t
hat kötetben | 4 4 K

kötet.

í^*

A második sorozat hat kötetben tartalmazni fogja a történelmi, irodalmi é s művészeti ismereteket és az első sorozat
teljes befejezése után fog megjelenni.
A Műveltség Könyvtáráról kimerítő prospektust kívánatra
ingyen küld minden könyvkereskedő, vagy az Athenaeum irod.
és nyomdai r.-t., Budapest, Kerepesi-út 54.

A l a p í t t a t o t t l8G1-ben.
Az 1885. évi kiállításon «Nagy diszolde\él» és
«Ferencz-József lovagrenddel)), az 1904. évi veszprémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és elismerés.
Készít kellemes és tömör hangú, legjobb és legújabb rendszerű orgonákat. Elvállal javitásokai
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben vannak. Szolid munka és jutányos árak. Áz orgonák
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy
a gyár alapítása óta 400-nál több új orgona lett
megrendelve és készítve.
Árjegyzék és részletes tervezet
kívánatra
díjmentesen
küldetik.

A SAJTÓ NYILATKOZATAIBÓL :
A munka azt a czélt szolgálja, hogy komoly ismereteket terjesztő,
de választékos formájú és belletrisztikus könnyedségű olvasmányt
adjon.
Az Újság.
Büszke örömmel és elégtétellel tölt el bennünket e könyv olvasása.
Budapesti Hirlap.
Megrendelhető

minden

hazai

könyvkereskedés

útján.
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A MAGYAR

o*
KIRÁLYI

zene-akadémia és nemzeti zenede
mélyen tisztelt Tanári kara szívesen elismerte, liogy

REMÉiYI

MIHÁLY

B u d a p e s t , Kirély^iitoa 4 Í / P .
mű-hegedű készítő saját készítményű hegedűi nemcsak kitűnő hangú és művésziesen készült hangszerek — de a külföld jelenkori mesterkészítményeivel a
versenyt sikeresen kiállják, azért
ha jó hegedűt akar venni; ezt j u t á n y o s
árban csakis Reményitől szerezheti be,
ha hegedűje el van törve : azt kezesség
mellett Reményi megjavítja,
ha hegedűje gyenge vagy nem szép hangú :
tétessen bele legújabb Reményi-féle hangfokozó gerendát, mely által az sokkal jobb,
erősebb, szebb és kellemesebb hangot k a p .
Biztos siker bármely hegedű- vagy g o r donkánál, — ha hegedűje nem szép lakkozású — Reményi olaj lakkja által sokkal

f

V
?

?

szebb és értékesebb lesz.
Ha tiszta tartós húrra van szüksége, vegyen
„Reményi EurmesterMéb quinttiszta húrt
Budapesten, Király-utca 44/P. alatt, holdús
raktárát találja az összes hangszereknek.
Valódi olasz, francia, angol, német és magyar régi mesterhegedűk,
violák és gordonkák vétele és eladása a legmagasabb árakig. Kínom
L
Weichold^-húvok.
francia vonók, tokok, gyanták, valódi „, Weichold-\\xiro\i. Legújabb
szerkezetű és fliszes kivitelű cimbalm o k . — Iskolák, dalárdák és templomok,
részéve európní és amerikai berendezésű
H A R M O N I U M O K .
Az összes
fa-, ríz*, fúvó- és U t ő - h a n g s z e r c k ,
ö n m ű k ö d ő z e n e m ű v e k javítása és
hangolása kezesség meílett.
<»raiiiinophon beszélő g é p r ő l
külön Árjegyzék.
Altalános árjegyzék ingyen és bérmentve.
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Mattyar tsnszerkészitö-intézet.
F e l d m a n n
B t i d t i p e s t .

G y u l a ,

V I . , P e l s ő = e r t i ő s o r

5 .

Magyarország első é s legnagyobb tanszergyára, mely
kizárólag tanszerek előállításával foglalkozik.
K ü l ö n o s z t á l y o k fizikai, k h é m i a i , t e r m é s z e t r a j z i , g e o m e t r i a i ,
s z a b a d k é z r a j z i é s m i n d e n e g y é b t a n s z e r e k előállítására.
V e t í t ő k é s z ü l é k e k . A m o d e r n r a j z t a n í t á s t a n e s z k ö z e i . A z ered e t i é s e n g e d é l y e z e t t s a j á t s z e r k e s z t é s ű fizikai a l a p f ö l s z e r e lés k i z á r ó l a g i t t r e n d e l h e t ő m e g . Ó v a k o d j u n k u t á n z a t o k t ó l .
A z e g y e s o s z t á l y o k k i v á l ó s z a k t a n á r o k v e z e t é s e alatt állanak. Miniszterileg e n g e d é l y e z e t t t a n s z e r e k .
Miniszterileg
ajánlott beszerzési forrás.
Ürgonaópíiési

műintézet.

Eieger Ottó
lllanios gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára
B u d a p e s t , Y I I . , G a r a y - u t c z a 48.
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja
a Ferenez József-rend lovagja.
A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb á r b a n és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemesh a n g ú orgonákat szállít. 80 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb á r b a n és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt á r b a n elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kívánatra díjmentesen.

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.

PROTESTAN
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP
Laptulajdonos, kiadó és felcló's szerkesztő :
H A M A R ISTVÁN.

Hirdetési díjak :
Két hasábos egész oldal . . . .
Fél oldal
Negyed oldal
Nyolczad oldal

40
20
10
5

kor.
kor.
kor.
kor.

M e g j e l e n i k m i n d e n vasárnap.
Előfizetési ára :

Szerkesztőség és kiadóhivatal : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a hová a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendök.
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Az erőpazarláshoz.
Hálával tartozom Hamar István tisztelt barátomnak azért, hogy teljes jóakarattal megírt czikkemet úgy vette, a mint magam is óhajtottam:
„csendes panasznak" egy sajnálatos és következményeiben mindenesetre káros és előre kiszámíthatatlan jelenség felett. S mégis a panaszban a
vádaskodás árnyékát is sejti, s felveti a kérdést,
hogy: ,,az erőpazarlás tekintetében csupán minket,
reformátusokat terhel-e a felelősség?" A kérdés
feltevésének czikkem adatai csakugyan megadják
a jogosultságát, mert újabban a tervezgetés és
alkotás terén a református egyház fiai járnak elől,
s így ezek újabb ténykedéseire kellett bizonyításul
hivatkoznom. De mégsem a vádaskodás volt a
szándékom, hanem egyszerűen a testvéri lelkek
megmozgatása, abban az irányban, hogy a mint
azt a M. P. I. T. pecsétjén lévő kezek mutatják,
össze kell fognunk, együttesen kell alkotásokat
kísérelnünk mindazon tereken, a melyeken az
együttműködés kívánatos és lehető.
S a mint vádemelés, úgy felkinálkozás sem
volt a szándékom. Mert ha református részről
a vádemeléssel, úgy evangélikus részről meg a
felkinálkozással vádolhatnak meg. Pedig mindkettő
távol állott és áll tőlem. Ereztem én jól a dolog
felvetésekor, hogy mindenkép kényes ügyet érintek, és mégsem rettentem vissza a megérintésétől,
mert szándékom tisztaságának, jóakaratom becsületességének a tudata biztatott rá. Egyháztársadalmi életünket figyelni és irányítani hivatott lapjainkban többször is szemlét kellene ilyen módon

tartani saját magunk felett, akkor azt hiszem,
sok késő bánatnak és sok helytelen lépésnek vehetnők elejét. S hogy ép e becses lapokban szólaltam
fel, azért tettem, mert egyetlen a többi között, a
mely nem kisebb körnek, hanem a két protestáns
egyház érdekeinek együttes szolgálatát tekinti feladatának.
Nagyon jól esik, hogy Hamar kollegám teljesen méltányolja szándékaimat. Én az együttes
munkálkodást igen sok téren nemcsak kívánatosnak, hanem lehetőnek és mindenkép üdvösnek is
tartom. S ezt a tudatot szeretném felkölteni másokban is. Szeretném annál inkább, mert sokszor
olyan jelenségek merülnek fel, a melyek szinte
ráerőszakolják az emberre azt a szomorú meggyőződést, hogy a mi szegény két protestáns egyházunk nem a testvéri együttműködésre van hivatva,
hanem az egymást emésztő harcz indulataitól van
áthatva.
Hamar kollegám hivatkozik is olyan jelenségekre, a melyek azt bizonyítják, hogy evangélikus egyházunkban is megvolt a széthúzó szándék, ott is történtek olyan alkotások, a melyek
erőpazarlást jelentenek. A kölcsönös megértés érdekében hadd térjek ki ezekre rövidesen.
A M. P. I. T. közös alkotás, de teljesen
igaz, hogy benne az evangélikus egyház nincs
úgy képviselve a számarány szerint, a mint kellene. Ez a sajnálatos tény nekünk fáj legjobban,
mert egyik legfőbb okát — mi tűrés-tagadás —
nemzetiségi viszonyainkban kell látnunk. Egyházunk
nagyobb része idegen ajkú, kis részében idegen
lelkű is. Ezen a tényen — sajnos — még sokáig

ELSŐ MAGYAR TEJGAZDASAGI GEP- ES ESZKÖZGYAR
FUCHS és SCHLICHTER, Budapest, VI., Jász-utcza 7.
Ufir.i e r ö - é s ;;<W.liai t lisra, szállít
mindennemű tejjjazHasatri gepeket es
eszközöket t j^zailuaslioz, vaj- és sajtgyártáshoz stb.

Tejszöveíkezeti berendezések

!

Árjeg;.v/.< U

költségvetés ingyen

Teavajat, túró; i S J S S g

bérmeniv<*.

u veszünk

nem változtathatunk. De ha az idegen nyelvű, de evangélikus lelkészek nyilatkozatai, hanem a tények
nem idegen lelkű egyházainkban a M. P. I. T. is ezt igazolják. Egyházunknak ma csak egyetlen
hódítani kiván, akkor úgy kell tennie, mint tett lapja van: az Őrálló. Hogy mindenki a mellé
Sopronban, hogy felkeresi és magához édesgeti tömörül, természetes. Hiszen nincs választás! Egy
őket. Csakhogy a viszonyok egyebet is tanácsol- tisztán felekezeti érdekeket szolgáló lapot pedig
nának : a maga nyelvén kellene megközelíteni azt, még akkor is fenn kellene tartani, ha egy minden
a kit megnyerni akarunk. A Luther-Társaság tekintetben megfelelő közös lapunk volna. Ezt tehát
alapítását is ez a körülmény tette szükségessé nem szabad felpanaszolni, mikor a testvéregyház
s teszi érthetővé. Az evangélikus egyház kény- ötször annyi, tisztán felekezeti lappal rendelkezik.
telen híveihez a maguk nyelvén szólani, lelki
A nagygeresdi egyességrŐl most ne essék
nevelésüket, valláserkölcsi irányításukat a maguk szó. Nem akarok szomorú tényeket felemlíteni,
nyelvén intézni. Ha nem gondoskodunk erről oko- sem azt vitatni, hogy pl. az úrvacsora kettős
san, akkor a Maticák és a Schulvereinok karjaiba kiszolgáltatását mely részen tagadják meg makadőlnek. Egyházi és nemzeti komoly érdekek köve- csabbul. Én csak azt a véleményemet jelzem itt,
telték a külön Luther-Társaság alapítását és nem hogy az ilyes egyességeket legjobb volna mega felekezeti különállás és kicsinyes versengés ösz- szüntetni, mert azok testvéries megtartására még
töne. A református egyháznak sok ha ezeket a a mi egyházaink nem elég érettek. De erről nem
komoly érdekeket talán fel sem képes ismerni és szólok többet.
kellőkép becsülni; de nekünk azok kielégítése ép
Nem is az volt a czélom, hogy kölcsönös
olyan szent hivatásunk, mint a magyar hívek gon- szemrehányásokkal keserítsük a viszonyunkat, szadozása. Egyénileg én is jobb szeretném, ha mind porítsuk bajainkat, hanem csak az, hogy több
magyarok volnánk; de mert nem vagyunk azok, bizalommal, szeretettel, ha kell, elnézéssel visela tényekkel számolnunk kell. Nekünk a nem magyar tessünk egymás iránt, hogy az egymás iránt való
ajkú hívek és egyházközségek szükségleteit min- testvéri szeretet erősítsen befelé, kifelé meg igaden tekintetben kötelességünk kielégíteni, s erre zoljon bennünket ellenfeleink előtt, mint a Krisztus
alakult meg a Luther-Társaság, mely német és evangéliomának igaz gyermekeit.
tót nyelvű kiadványokkal is dolgozik. Ezt pedig
Raffay Sándor.
a Magyar Prot. írod. Társaság szelleme, elvei,
tagjainak többsége megengedhetővé nem tenné és
nem is teszi; de így nem is csudálható, ha az őt
TÁRCZA.
meg nem értő egyházak körében nagyobb hódításra nem is képes. Egyelőre tehát, míg a viszoKálvin János gyermekkora.
nyok meg nem változnak, a mi egyházunk tagjai
aránytalan kisebbségben maradnak. Sajnos, ezen
A franczia nemzet életében — mint általában minden
mi sem segíthetünk. De hogy aztán miért marad- nagyratermett nép életében — a vallásosságnak igen
nak ki közös társulatunkból a magyar anyanyelvű jelentékeny szerepe volt. Egészen a nagy forradalomig,
egyházaink és uraink is ? azt már a közönyösségen a mely úgy látszik e tekintetben is vagy változást hozott
kivül mással megokolni én sem tudom. De hát a létre, Francziaország Európa vallási mozgalmaiban is
közönyösség megtörése és orvoslása meg ép a vezető szerepet játszott. Három franczia király vett részt
Társaság feladata és hivatása.
személyesen a keresztes hadjáratokban s csaknem valaA mi a közös protestáns lap dolgát illeti,
annál ép az a baj, a mit maga Hamar kollegám
is elismer, hogy: „tény, hogy a református egyházi lapok, ha még a közös „protestáns" nevet
hordják is homlokukon, valósággal kizárólag kálvinista felekezeti lapok". S én nem tudom ezek
közül kivenni ezt a budapesti lapot sem, bár készséggel elismerem, hogy mindig leginkább igyekezett az evangélikus egyházzal is az érintkezést
és a közösséget fentartani. De hogy alapításának
szelleme és intencziói lassanként elgyöngültek, mi
sem mutatja jobban, mint hogy evangélikus előfizetői elmaradtak.* Pedig hogy meg lehetett volna
tartani őket, én bizonyosra veszem. Nemcsak egyes
* De hátha épen az előfizetők elmaradása az ok és nem
az okozat?
Szerk.

mennyi keresztes hadjáratban ontották francziák vérüket.
Az evangéliomi vallás érdekében folyt küzdelmekben
is a francziák története mutatja fel a legdrámaibb jeleneteket.
Eltekintve a nagyobb mozgalmaktól, a régi Francziaország népének mélységes vallásossága méltán magára
vonja azok figyelmét, a kik a mult századok benső
életét tanulmányozzák. A történetírók általában kiemelik,
hogy a régi franczia falvakban és városokban a vallásosság igen nagy volt. Helylyel-közzel bájos képekkel
találkozunk, melyekben a franczia népnek vallásossága
mutatkozik. Egy abbé pl. a vasárnaponként templomba
özönlő népet így mutatja be: „Az utakat és a mellékösvényeket a jó hívek egész rajai lepik be. Végre megérkeznek és elhelyezkednek rendben. Ide az apák és a
fiatal emberek, oda az anyák és a leányok. A legártat-

lanabb kornak közelebb engednek helyet a Szentélyhez.
A fönséges énekek hallatszanak; egyszerűek azok és
könnyűek, a jelenlevők mindegyike tndja és ismétli
azokat". 1
A történetírók általában, az egyház - történetírók
részletesebben kifejtik, hogy a középkori római egyház
tanaiban és szertartásaiban mennyire eltért az evangéliomi egyszerűségtől. Nem lehet czélunk itt azokkal
foglalkozni, hiszen a reformátorok s közelebbről Kálvin
János egész élete épen ezen elhajtás elleni küzdelem;
egy-két jelenségre azonban, mely a XVI. században az
egész keresztyénségben, és első sorban Francziaországban
divatozott, annyival inkább reá kell mutatnunk, mert
Kálvin János gyermekkorában azoknak szemtanúja volt
s későbbi éveiben bizonyára sokat elmélkedett azokon,
a miknek gyermekkorában tanúja volt.
Az ereklyék tisztelete minden mód és minden
mértéken felül elharapózott. A hiszékenység semmit sem
tartott lehetetlennek. Egy helyen (Rochelle-ben, Poitou
tartományban) Krisztusnak néhány csepp vérét őrizték;
magában Noyonban volt néhány manna, abból a mannából,
a mellyel az Úr a zsidókat táplálta a pusztában, sőt
Krisztusnak egyik fogát is őrizték itt valamelyik templomban. Ugyancsak Noyonban sokáig bizonytalanságban
volt a hívők serege a felett, hogy szt. Egyednek holtteste hol van ? Nem azért, mert nem tudták, hogy hova
lett, hanem mert kettő volt: az egyik az ottani püspöki
templomban, a másik a Szt, Egidius apátság templomában.
Mind a kettőnek nagy pártja volt; az egyik értekezlet
a másikat érte s hatvan évi küzdelem után is mindegyik
a magáé mellett maradt.
Azok száma, a kiket az egyház mint szenteket
tisztelt, nagyon felszaporodott. Voltak olyanok, a kiknek
pártfogásuk az egész Francziaországra kiterjedt, mások
az egyes tartományok, városok védőszentjei voltak; de
voltak egyes városnegyedeknek, sőt foglalkozásoknak is
védőszentjei; bizonyosan voltak Francziaországban olyan
szentek is, a kiknek Rómában a hirét sem igen hallották. A túlhajtott ereklye-tisztelet és a sok közbejárónak a
tisztelete a pogányságra emlékeztetett. Egy író a többi
között a következő jellemző dolgot beszéli el: „Atyám
gyermekkorában a hidegleléstől így szabadult meg: reggel
bevezették annak a szentnek a kápolnájába, a ki e betegséget gyógyította. Bejött egy kovács a kalapácscsal,
szegekkel, harapófogókkal. Kis tűzhelyén a harapófogókat megtüzesítette, azt a szentnek arcza elé állította
s így szólt: „ha a gyermeket a hidegleléstől meg nem
szabadítod, megvasallak, mint a lovat". 2
1
2

Természetes, hogy idők folyamán az ünnepek száma
is megszaporodott. Már 1229 táján 50 ünnepnapot ültek
meg a franczia egyházban; a touloüse-i zsinat ugyanis
felsorolván az összes ünnepeket, az 52 vasárnapon kivül,
50 ünnepnapot sorol fel. A XIV., XV. században emelkedtek ugyan hangok a megünnepelt napok nagy száma
miatt (Gerson János, Cíemengis), mint a melyek bő
alkalmat nyújtanak a népnek a dorbézolásra; azonban
már akkor feltűnt, milyen nehéz ezen módosítani: a
nép megszokta s ragaszkodott hozzájuk. Jellemző, hogy
később Colbert sem igen bírt e tekintetben mértéket
állítani. A „vir marmoreus" mint mindenhez, úgy ehhez
is erős kézzel nyúlt; 17 ünnepet eltöröltetett, de azt
már nem egészen tudta kérészül vinni, hogy e rendeletnek
foganatja is legyen, mert ha itt-ott valami szerencsétlenség
adta elő magát, azt a ünnep mellőzésének tulajdonították.
Pl. Longprés des Amiens község leégett. A lakosság
készen volt az Ítélettel: a veszedelemnek oka az, hogy
Szent Lőrincz ünnepnapját meg nem tartották. Ezentúl
ugyancsak vigyáztak az ünnepre és magukra.1
Kálvin Gellért felesége vallásos asszony volt, hitt
abban, a miben kortársai; nem igen gondolkozott azon,
hogy mi a kegyesség lényege. Az ő vallásossága mély
hatást gyakorolt a kis Jánosra. Mert bármily sok időt
töltött is a gyermek a Homgest családnál, édes anyjának
társaságában érezte magát a legjobban. Későbben maga
is megemlékezik arról, mint járta végig édes anyjával
a noyon-i és a szomszéd községbeli templomokat, imádkozván az ottani ereklyék előtt. Úgy látszik a Noyontól
3—4 órányira fekvő onrscamp-i apátságba tett zarándoklásai maradtak meg a legjobban emlékében. „Emlékszem — mondja később a reformátor — hogy Szt.
Annának, Mária anyjának ereklyéjét csókolgattam Ourscamps-ban, Noyontól nem messze ; ott nagy ünnepet rendeztek számára". Majd ismét: „Már gyermekkoromban (rae
tenellum adhuc puerum) a papi pályára szánt atyám".2
Mielőtt Kálvin gyermekéveinek némely adataival
beszámolnánk, az ancienne régime egyházának egy sajátszerű szokására, vagy ha jobban tetszik, egy kinövésére
kell röviden utalnunk. Francziaországban a gazdag egyházak jövedelmének csak egy részét fordították a papok
ellátására, általában az egyházak fentartására; a jövedelem többi részét — mások húzták, olyanok, kik
összeköttetéseik révén azokat megkapták. A forradalom
előtti Francziaországban erre sok példát látunk. Pl.
Galaziére intendáns fia 7 éves korában egy apátságnak jövedelmeit nyeri. A mi az egyes eklézsiákat
illeti, igen sok helyen helyettes lelkészek voltak (prétres

Fauchet „Discours sur les moeurs" 35.
Rambeaud Alf. Hist. de la civilisation frangais I. 312.
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A. de Calomne „La vie agricole" 254.
Opera XXXI. Bevezetés a zsoltárokhoz.
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Kálvin-tér mellett.

'Xesssélt próbát tenni.

dit congruistes), kik csekély díj mellett látták el a teendőket.
A dologban az a feltűnő, hogy a helyettes lelkész jövedelme az egyház jövedelmeihez képest igen csekély.
Normandiában pl. a st. croix-i helyettes lelkész 1500
livres-t kapott évenkint, holott az egyház jövedelme
57.000 l.-re rúgott, llyeténképen érthetők meg a dúsgazdag
franczia egyházban Voltaire szavai. „Sajnálom — úgymond — a szegény pap sorsát, a ki kénytelen boldogtalan híveivel veszekedni, perelni egy kéve élet miatt,
perlekedni a borsó és lencse tizede miatt, a ki nyomorult
életét viszálykodásban tengetni kénytelen". 1
Kálvin János édes atyja fia érdekében igénybe
vette az előnyöket, melyeket a szokás nyújtott s felhasználván összeköttetéseit, a la Gesine kápolna jövedelmét
megnyerte fia számára, melyet később a gazdagabb
marteville-i, majd a pont l'évéque-i egyházak jövedelmeivel cserélt fel.
A papi város, az atyának intő szavai, a kegyes
anyának példája mind-mind közreműködött arra, hogy
Kálvin János már gyermekkorában a lelkészi pályára
szándékozott lépni. Az első (említett) egyázi javadalom
elnyerése után 12 éves korában fel is vette a tonsurát.
A gondos atya ebben az időben lelkésznek szánta Jánost,
mert így akarta jövendő kényelmét biztosítani. Az Úr
is lelkésznek, a lelkek gondozójának pályáját jelölte ki
számára, de egészen más okból. Nem kényelem és
anyagi jólét várt ott reá, hanem a hősök, próféták, az
emberiség nagy tanítómestereinek közös társa: a szenvedés, nélkülözés, az üldöztetés. Mert a kiknek az Úr
nagy megbízást adott, azok emésztő gondok és fáradalmak között vezetik boldogság után vágyó híveiket a
pusztán át.
Kálvin János édes anyját korán, körülbelül ebben
az időben vesztette el. Stahelinnek 3 föltűnt, hogy Kálvin
későbbi éveiben soha sem beszél anyjáról, kivéve, midőn
itt-ott vallásos buzgóságáról tesz említést. A gyermek
az ő édes anyjának halála után rövid ideig maradt
szülővárosában, s az új benyomások hamar kitörölték a
régieket. A 10—12 éves, különben is igen komoly gyermek, miként minden jel tanúsítja, egészen tanulmányainak
adta magát s a gyermekkor ezen első korszakáról általában is ritkán emlékezik meg.
Kálvin János 1523-ban végezte be Noyonban tanulmányait ; úgy látszik ekkor már elhatározott dolog volt,
hogy a gyermeket Párizsba küldik tanulmányainak befejezésére. Egy váratlan dolog a tervezett elutazást erősen siettette: az érintett év augusztusában nagy erővel
tört ki a járvány, az aggódó apa ezen hó vége felé a
gyermekkel Párizsba jött.
Dr. Pruzsinszky
1
s

Rambeaud Alf. eml. m. II. 59.
Stábelin „Job. Calvin" I. 7.

Pál.

KÖN Y VISME RTETÉS.
Újszövetségi Apokrifusok. Fordította Raffay Sándor, evang.
theol. akad. tanár Pozsony, 1905. A szerző sajátja. Ara 6 korona.

E czím alatt jelent meg karácsony előtt, a Theol.
Szaklapban közölt részletek után, 17 őskeresztyén irat
egy kötetben Raffay Sándor fordításában. Mindenesetre
fontos irodalmi esemény úgy theologiai, mint általános
irodalomtörténeti szempontból, mert könnyen hozzáférhetővé tett oly irodalmat, melyet nálunk kevesen ismernek,
mely iránt kevesen is érdeklődnek. Évtizedek multak el
a nélkül, hogy e körből, vagy az apostoli és egyházi
atyák munkáiból a hazai prot. sajtóban valami számbavehető fordítás vagy ismertetés jelent volna meg. Pedig
ez iratok értéke és fontossága már csak abból is kitűnik, hogy az újszövetségi kanonikus könyveknek közvetlen
folytatásait képezik, melyek ugyanazon szellem erejének,
de már hanyatló és gyakran idegen áramlatoktól is
bénított erejének termékei, melyek azonban mégis viszszapillantást, sőt következtetést engednek amazok természetére és előállására vonatkozólag is. Sokáig együtt
is szerepeltek, sőt egyik-másik mai apokrifus túlszárnyalta némelyik mai kanonikus könyv tekintélyét. Mindazáltal méltán maradtak később inferioritásban a kánonba
bevett iratokkal szemben és lőn a nevük apokryphos.
De vájjon ez a név reáillik-e az itt közölt iratok
mindegyikére? Ez attól függ, milyen értelemben veszszük a szót. A gnosztikusok hozták divatba e kifejezést,
kik irataikat szerették az apostolokra s ezek révén
Jézus titkos közléseire vinni vissza. Ezért jött forgalomba
az apokryphos = titkos, rejtett jelző e könyvekre vonatkozólag. De ugyanezért nyerte az ellenfél részéről e szó
lassanként a nem valódi, ál, hamisított, eretnek, elvetendő jelentést is. Ha már most apokrif iratok alatt
tisztán az apostolok neve alá becsúsztatott, vagy róluk
szóló iratokat értünk, akkor kimaradnak az ilyenek, mint
Barnabás, Róm. Kelemen, Polykarpos, Hermas könyve,
melyek pedig nemcsak az egyházi atyáknál, hanem
még némely uncziális újtest. codexben is, (X, A) mint
építő iratok említtetnek vagy sorakoznak a kanonikus
könyvek után. Ha azonban az a szempont vezet bennünket,
hogy mely iratok forognak közkézen az egyház valamelyik
részében, — sokszor eretnek irányzatok körében —
mint a mai kanonikus könyvek mellett tekintélyben álló
iratok, akkor meg nemcsak ennyi tartozik ide, hanem
több is, mint Euseb. H. E. III. 26. felsorolása, vagy
Hennecke Neutest. Apokrypha cz. munkája, mely az
anyag kiválasztásában Raffaynak valószínűleg mintául
szolgált, mutatja. így hát Raffay jogosan használta e
különben is szerény czímet. Ezt igazolja is bevezetésében,
miként Hennecke is igazolta egy megtámadással szemben
az előbbiekhez adott Handbuch-jában.
A fordított könyvek ez irodalomnak legbecsesebb
részét képezik. így hát a kiválasztással meg lehetünk
elégedve. Műfajilag az újszöv. irataihoz csatlakoznak:
evangéliomok, levelek, apokalypsisek, akták, megtoldva

predikácziószerű és egyházszervezetre vonatkozó munkákkal.
A könyv anyagát, a szövegen és a már emiitett
bevezetésen kivül, az egyes iratokhoz csatolt történeti
ismertetések és jegyzetek alkotják. A fordításhoz Raffay
rendszerint újabb krit. textuskiadásokat használt. Sajnos
nem mindenütt jelölte meg szövegét, sőt még magántudakozásomra adott értesítésében is csak oly általánosságban, hogy nincs módomban az összehasonlítást mindenütt ugyanazon szöveg alapján végezni, melyből ő
fordított. Ez mentsen ki, ha nem terjeszkedem ki mind
a 17 iratra. Lássuk tehát a főbbeket s tartsunk szemlét
a fordítás hűsége felett.
Jakab elbeszélése (Protevangéliom Jacobi.) 1. iayáz^
Tjjxspa itt nem épen napot, hanem időt jelent. 3. l-oírjas
ttpfjvov, tekintettel arra, hogy a threnos, azaz gyászdal,
melyet Raffay igen szépen fordított, nyomban következik is,
nem csupán egyszerűen: „kesergett", hanem: gyászéneket szerzett vagy énekelt. A 6-ban, hol a megfelelő
örömének van, e kifejezést el is találja. Ennek 4. sorát
azonban : fjiovooóaiov íroXuxXáacov evtímov aoroö — helytelenül alakítja önálló mondattá: „Az egyetlen sokszoros előtte
Mert e két jelző csak az előbbi sor v.apzóv (gyümölcsét)
szavára vonatkozik: mely egyetlen létére sokszoros ő
előtte. „Euben fiának" helyett jól: R. fiainak. 10. hibátlan. 16. „én sem ítélem azokat". Helyesen: én sem
vádollak titeket. „Istent dicsőítvepontosan
: Izráel Istenét
dicsőítve. 19. ysvvwo« nem: „szült", hanem csak: szül.
A bába nem azt kérdi Józseftől, ki jegyesét említi, hogy
„Nincsen feleséged ?,í, hanem: Nem feleséged? Két sorral alább már helyesen fordítja: nem feleségem. Az
Y]X\>S ige subiectumánl a bábát gondolja a fordító : „akihez
(a csecsemőhöz) odament". De ennek a szövegben nincs
alapja, mert a koordinált három ige alanya egyformán
a csecsemő, a ki jött, azaz megjelent, mert előhozták.
A következő mondatot: „Mikor a bába kiment a barlangból, a szembejövő Scdoménak azt mondta" úgy összerántotta, hogy Salome, az új szereplő fellépése majdnem
észrevétlenül marad. Kár volt meg nem hagyni az eredeti mesélő előadást: És kiment a bába a barlangból
és szembejött vele Salome. És mondá néki. — Utolsó
sorainak e mondatát: £áv (ríj fiakto xtX., mely különben
is gyanús, bizonyára az ízlés szempontjából vonta össze
így: „ha meg nem győződöm róla". Jól tette. 25. hibátlan.
Tamás elbeszélése (rheta, evangelium.) 1., 2., 5.
hibátlan. 10. A megsebesült ifjú nem halt meg, csak
haldokolt (ájréth/Tjaxsv.) A következő mondatban a ftopu/ioo-t nem fordítja, pedig ez a gen. abs. alanya. 14. A
Ttsfpa nem képességet, hanem fortélyt, cselt jelent, melyet
t. i. az első tanítóval szemben alkalmazott. A következő
mondat elején o|xcos nem : tüstént, hanem: mindazáltal
(t. i. hogy félt.) Az utolsó mondat: „nehogy meghaljanak" épen ellenkezőleg okhat. mm.: mivelhogy meghalnak stb.
Barnabás levele. 5 : 1., 5. kétszer is rosszul fordítja
a í>jré|AS'.vev igét, előbb: határozta el, utóbb: (hogyan)

jutott ahhoz. (Németes.) Mindkét helyen = vállalta magára. 2. „Izráel miatt — miattunk11 helyett jobb : (Izráelnek (v.-hez) — nekünk (v. hozzánk,), (rcpös tóv
— Trpóc %ác.) Az ávojj.ía-ra erős: az istentelenség, elég
volna: törvénytelenség, bűn. A 7- e mondatába: „magát
e földön létében megmutassa" alaptalanul került bele a
magát. „Engedjétek körülmetélni a ti sziveteket." Helyesen : metéltessetek körül, v. metélkedjetek körül szivetekre nézve. 2. Nem: „mert most a te IJrad, Istened
beszélhanem:
ezeket mondja a te Urad, Istened. 6.
7r£pitéT;jL7]Tat nem: körülmetélkedik, hanem: körül van
metélve. Nem: „az egész Szirusz és Arábia", hanem:
minden szir és arab (rcág Xópo? xai vApa<J>). 15, 1. „Meg
van írva a tizenkét mondásban". Mért fordítja a tízparancsolatot (ot Séxa XófGt) tizenkét mondásnak? 3. A
szövegben nem ez van: „A szombaton érti a teremtés
kezdetét", hanem : a szombatot említi a teremtés kezdetén. 21, 2. „Kérem azokat, akik jófeltételüek". Nem
értem. A textusban ezt találom: Kérlek titeket, előkelők
(uTTspézov-ac). 6. „hogy az ítélet napján ezt találják nálatok" helyesen: hogy megtaláltassatok = megismertessetek (e6ps9"?jts) az ítélet napján. 7. „Es ha van alapja
a jó emlékezetnek" tulajdonképen: ha pedig a jónak
van valami emlékezete.
Római Kelemen I. lev. 6, 3. „a mi atyánkról,
Aclámról mondott ama szavakat" voltaképen : a mi atyánknak, Ádámnak mondását. 42, 1. „Az apostolok azt hirdették nekünk az Úr Jézus Krisztusról, hogy Jézus, a
Krisztus az Istentől küldetett ki". A szöveg ezt mondja:
Az apostolok az Úr Jézus Krisztustól tétettek evangéliomhirdetőkké közöttünk, Jézus a Krisztus az Istentől
küldetett el. 52, 1.-ben: „nem kell neki semmi más,u —
kimaradt: senkitől, (ooőevóc), — „mint csak a bünvallomás" — kimaradt: neki, előtte (xík(j).) 2. Nem: „A
szegények látják ezt és örvendeznek" — hanem: lássák
a szegények és örvendezzenek. 65. így fordít: „Efebus
Klaudiust és Bitona Valeriust
küldjétek vissza."
Értsd e kiforgatott nevek alatt: Claudius Ephebust és
Valerius Bitót.
Polykarpos levele. 13, 1. kimaradt: követképen;
;rsp;. ófjLöiv nem : hozzátok, hanem : érdeketekben. 2.-ben:
iag Í7HGroXág . . . sTré^ajisv djaív nem : elküldöttük, hanem:
küldjük (t. i. e levélhez vannak mellékelve.) A görög
és latin levélíró a levélvevő álláspontjára helyezkedik
idő tekintetében, a magyar azonban nem. 2. Nem pontos: „Mert a hitet, kitartást és a mi Urunkra czéloz,
mindazt tartalmazzák." Teljesebben: Mert hitet, kitartást és a mi Urunkra vonatkozó teljes építést foglalnak
magukban. 14. s^patya. a mondott okból itt is: írom,
nem pedig: írtam.
Az apostolok tanítása. 1. hibátlan. 4. szintén, csupán e kitétel helyett: „Ne okoskodj az adás felett" szabatosabb és találóbb lenne : ne habozzál adni. 7. Hibás :
„az Atyának és Fiúnak és a Szentléleknek nevébe keresztelkedjetek". Helyesen: kereszteljetek (pautíoííTs) az A. F.
és Szl. nevére (való vonatkozással). Az eig TÓ Ó'VO{JL«

határozónak nevébe fordítása (Károlival) semmi értelemmel nem bír. Négy sorral alább ugyanezt — elég következetlenül — nevében-nel fordítja. 11,2. el? tó %atocXöaort
( = hogy megrontsa) czélhatározót nem fordítja. 4. A
gyülekezeteket látogató apostol nem : vétessék föl, hanem:
fogadtassék be. 6. §(«><; o5 auXiaft-fl nem = „á mely másnapig elegendő", hanem: a míg megszáll. T. i. annyi
kenyeret kapjon, a mennyi addig elég. 7. oo§s Stanpiveíts:
„se ne kutatgassátok" helyett jobb : se ne ítéljétek meg.
8. A Tpó:co<; nemcsak beszédmód, hanem cselekvésmód,
erkölcs. Itt ezt jelenti (V. ö. Mt. 7, 16. 20. Herm.
Pászt. 11. par. 7. s köv.-vel). 12. (xirjSsi? atköv xptvéto
nem: miben se ítéltessék, hanem: senkise ítélje el. 15, 2.
„ezek a ti tisztelendöitek" (oí tsti;irj;j.ávoi) helyett a perf.
állapotjelentő értelmének igazán jobban megfelelne : ezek
a ti tiszteleteseitek.
Átnéztem még többet is, pl. Péter evangéliomát
és Apokalypsisét Harnach, Róm. Kel. II. levelét Punck,
Hermas Pásztorát Funck és Gebhardt-Harnach-Zahn,
(Ed. min. 1894.) Pál és Thekla történetét Lipsius kiadása
után. Észrevételeimet közölhetném is, de a föntebb
mondott okból nem teszem. De nem is szükséges. A
föntebbi szemléből meggyőződhettünk a fordítás értékéről.
Többnyire helyesen fogja fel a szöveget és megtalálja
a megfelelő magyar kifejezést is. Szeret szabadon fordítani, miáltal a sokszor bőbeszédű, ismétlő • iratokba
elevenséget visz bele. Nyelve, előadása általában magyaros
és erőteljes. Ámde azt is láthatja bárki, hogy a fordító
nem járt el kellő philologusi pontossággal és gondossággal. Értelmezése néhol csak hozzávetőleges, néhol
épen téves is. A mi a könyv olvasóinál, kiknek nagyobb
része nem fogja az eredeti szöveget is kezében tartani,
újabb tévedéseket eredményezhet.
A könyv irodalmi anyaga általában gondos tanulmány eredménye. Különösen becses s a synoptikus evangéliomok problémájára nézve nagyfontosságú annak a
néhány apokrif evangélionmak az egyházi atyák emlékezéseiből és idézeteiből való töredékes összeállítása és
kellő megvilágítása. A többi irathoz adott bevezetés is
nagyobb részben gondos és rövidsége mellett is elégséges tájékoztatás a tudományos vizsgálódás idevágó
eredményeiről. Itt-ott azonban némi hiány, vagy tévedés
mégis akad. A czímekre vonatkozólag azt jegyzem meg,
hogy helyesen tette a fordító, hogy ezeket is lefordította,
sőt az egyéb, alkalmilag idézett iratokét is; de még
helyesebb lett volna a könnyebb tájékozódás érdekében
a nem is mindig szerencsésen magyarított czímek mellett
a tudományos világban ismert megszokott eredeti czímeknek mellékelése is. Mert ha Raffay Péter prédikácziójáról
beszél, én meg talán P. térítőbeszédéröl, akkor X. zavarba
jön, hogy P. kerygmájáról van-e szó csakugyan. Ugyancsak, ha a neveket félig magyarosítja, félig eredeti
alakban hagyja, akkor megint zavar támad: Tryfénát
(R.) kell-e ama nő nevéül elfogadnunk, vagy Tryphenát ?
Nem ártott volna néhol valamivel nagyobb részletesség, némely iratok egymáshoz való viszonyának tisz-

tázása stb. De ezekre majd másutt terjeszkedem ki.
Tévedései is vannak (pl. 26. 1. 3. jegyz.-ben Heródes
Agrippa H. Antipas helyett, 120. 1. 6. jegyz.-ben Dirke
büntetésének téves magyarázata, 163—164. 1. Polykarpos
életkorának zavaros megállapítása) s értelemzavaró sajtóhibái is.
De egészben véve azért a könyv mégis nyeresége
theol. irodalmunknak. Világos előadásban gazdag anyagot
nyújt annak, a ki az apostoli kort részletesen ismerni
akarja. Alkalmas arra is, hogy a fordítónak ösztönt
adjon a továbbiak lefordítására is, az olvasó közönségnek
pedig az érdeklődésre. Én a magam részéről hálás vagyok
a szerző iránt, hogy munkája által ez irodalom tanulmányozására kényszeritett, Könyvét jó lélekkel ajánlom
mindenkinek.
Marton Lajos.

BELFÖLD.
Vegyesházassági statisztika.
A m. kir. központi statisztikai hivatal havi közleményei szerint Magyarországon az 1905. évi október
havában 11,223 házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 1507 (%-han 13'43). Tiszta ág. h. ev. házasság
552, ev. ref. 909. A gyermekek vallására vonatkozó
357 (%-ban 23'70) összes megegyezésből esik az apa
vallására 163, az anya vallására 194. A róm. katholikus
egyház javára 208, gör. kath. 24, gör. kel. 6, ág. h. ev.
27, evang. ref. 89, unitárius 1, az izraelita hitfelekezet
javára 2.
Horvát-Szlavonországokban október havában 1283
házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 37 (%-ban
2'88). Tiszta ág. h. ev. házasság 33, ev. ref. 2. A gyermekek vallására vonatkozó 8 összes megegyezésből esik
az apa vallására 4, az anya vallására 4. A róm. kath.
egyház javára 7, gör. kel. 1.
Az ág. h. ev. egyház vesztesége október havában a
róm. kath. egyházzal szemben Magyarországon, a 256
vegyesházasságnál előfordult 83 megegyezésből, levonva
a nyereség-veszteséget, 39. Horvát-Szlavonországokban
a 4 vegyesházasságnál létesült 1 megegyezésből vesztesége : 1. Más hitfelekezetekkel szemben Magyarországon a 88 vegyesházasságnál létesült 10 megegyezésből
nyereség-vesztesége: 0. Horvát-Szlavonországokban 5
ilyen vegyesházasságnál létesült 1 megegyezésből vesztesége : 1. A Magyarbirodalomban a róm. kath. és más
hitfelekezetekkel szemben összes vesztesége október havában: 41.
Az ev. ref. egyház vesztesége a róm. kath. egyházzal
szemben Magyarországon, a 530 vegyesházasságnál létesült 188 megegyezésből, levonva a nyereség-veszteséget:
58. Horvát-Szlavonországokban a 6 vegyesházasságnál
létesült 3 megegyezésből vesztesége: 3. Nyeresége más
hitfelekezetekkel szemben Magyarországon, a 189 vegyesházasságnál létesült 38 megegyezésből: 10. Horvát-Szla-

vonországokban 3 ilyen vegyesházasságnál megegyezés
nem létesült. A Magyarbirodalomban a róm. kath. és
más hitfelekezetekkel szemben összes vesztesége október
havában: 51.
November havában Magyarországon 21.932 házasság
köttetett. Ebből vegyesházasság 2167 (%-ban 9'88).
Tiszta ág. h. ev. házasság 1268, ev. ref. 1621. A gyermekek vallására vonatkozó 569 (%-ban 26'26) összes
megegyezésből esik az apa vallására 257, az anya vallására 312. A róm. kath. egyház javára 335, gör. kath.
25, gör. kel. 21, ág, h. ev. 42, ev. ref. 143, unitárius 1,
izraelita hitfelekezet javára 2.
tíorvát-Szlavonországokban november havában 6730
házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 95 (%-ban
1'41). Tiszta ág. h. ev. házasság 79, ev. ref. 32. A
gyermekek vallására vonatkozó 22 (%-ban 23'16) összes
megegyezésből esik az apa vallására 8, az anya vallására 14. A róm. kath. egyház javára 19, gör. kel. 3.
Az ág. h. ev. egyház vesztesége november havában
a róm. kath. egyházzal szemben Magyarországon, a 358
vegyesházasságnál előfordult 143 megegyezésből, levonva
a nyereség-veszteséget: 77. Horvát-Szlavonországokban
a 14 vegyesházasságnál létesült 2 megegyezésből vesztesége : 2. Más hitfelekezetekkel szemben Magyarországon,
a 137 vegyesházasságnál létesült 20 megegyezésből vesztesége : 3. Horvát-Szlavonországokban 3 ilyen vegyesházasságnál megegyezés nem létesült. A Magyarbirodalomban a róm. kath. és más hitfelekezetekkel szemben
összes vesztesége a mult évi november havában: 82.
Az ev. ref. egyház vesztesége a róm. kath. egyházzal szemben Magyarországon, a 602 vegyesházasságnál létesült 304 megegyezésből, levonva a nyereségveszteséget: 80. Horvát-Szlavonországokban a 11 vegyesházasságnál létesült 5 megegyezésből vesztesége: 5.
Nyeresége más hitfelekezetekkel szemben Magyarországon, a 242 vegyesházasságnál létesült 50 megegyezésből:
12. Horvát-Szlavonországokban 3 ilyen vegyesházasságnál
megegyezés nem létesült. A Magyarbirodalomban a róm.
kath. és más hitfelekezetekkel szemben összes vesztesége
november havában: 73.
Deczember havában Magyarországon 5734 házasság
köttetett. Ebből vegyesházasság 1058 (%~ ban 18-45).
Tiszta ág. h. ev. házasság 566, ev, ref. 1703. A gyermekek vallására vonatkozó 256 (%-ban 24'20) összes
megegyezésből esik az apa vallására 119, az anya vallására 137. A róm. kath. egyház javára 121, gör. kath.
7, gör. kel. 2, ág. h. ev. 21, ev. ref. 98, unitárius 2,
izraelita hitfelekezet javára 5.
Horvát-Szlavonországokban deczember havában 149
házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 11 (%-ban
7'38). Tiszta ág. h. ev. házasság 7, ev. ref. 7. A gyermekek vallására vonatkozó 6 (%-ban 54'54) összes
megegyezésből esik az apa vallására 3, az anya vallására 3. A róm. kath. egyház javára 5, gör. kel. 1.
Az ág. h. ev. egyház vesztesége deczember havában
a róm. kath. egyházzal szemben Magyarországon, a 159

vegyesházasságnál előfordult 46 megegyezésből, levonva
a nyereség-veszteséget: 10. Horvát-Szlavonországokban
a 4 vegyesházasságnál létesült 2 megegyezésből vesztesége : 2. Más hitfelekezetekkel szemben Magyarországon,
a 114 vegyesházasságnál létesült 13 megegyezésből vesztesége : 7. Horvát-Szlavonországokban egy ilyen vegyesházasságnál létesült megegyezésből vesztesége: 1. A
Magyarbirodalomban a róm. kath. ós más hitfelekezetekkel szemben összes vesztesége a mult évi deczember
havában: 20.
Az ev. ref. egyház vesztesége a róm. kath. egyházzal szemben Magyarországon, a 477 vegyesházasságnál létesült 146 megegyezésből, levonva a nyereségveszteséget : 2. Horvát-Szlavonországokban ilyen házasság
nem köttetett. Nyeresége más hitfelekezetekkel szemben
Magyarországon, a 222 vegyesházasságnál létesült 36
megegyezésből: 16. Horvát-Szlavonországokban ilyen házasság nem köttetett. A Magyarbirodalomban a római
kath. és más hitfelekezetekkel szemben összes nyeresége
a mult évi deczember havában: 14
Az 1905. évi hónapok szerinti nyereség-veszteségszámla a havi közleményekben feltüntetett — még nem
végleges, csak előzetes — adatok szerint a következő:
Veszteség
ág. h. ev. ev. ref.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Januárban
Februárban
Márcziusban
Áprilisban
Májusban
Júniusban
Júliusban
Augusztusban
Szeptemberben
Októberben
Novemberben
Deczemberben
Összesen
Kassa.

51
81
45
6
45
24
31
28
19
41
82
20
473

Nyereség
ág. h. ev. ev. ref.

5
60
14

—

—

—

60
46
30
17
23
51
73
—

379

—

—

—

—
—

12
—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

• —

.

—

—
-—.

—
Homola

—

14
26
István,

ev. lelkész.

KÜLFÖLD.
Képek amerikai m a g y a r református egyházaink mult évi történetéből.
Amerikai magyar ref. egyházaink lelkipásztorai,
régebb időkből datálódó szép és praktikus szokásnak
hódolva, ez év elején is — habár nem kivétel nélkül
mindnyájan — közrebocsátották a gyülekezeti élet mult
évi állapotát feltüntető érdekes és tanulságos jelentéseiket.
Sajnos, az amerikai magyar reformátusság, bár
számbelileg évről-évre erősen gyarapodik s bár épen e
miatt anyagilag is folyton erősödik, a hittestvéri szeretet
közösségének átérzését vajmi kevéssé dokumentálja.

Az állapotok e tekintetben rosszabbak, mint valaha
voltak. Testvérek, mint ellenségek állanak egymással
szemben. Nyáj és pásztor meghasonlottak nem egy helyt.
Csatlakozott, vagy nem csatlakozott, református
vagy presbyteriánus, ezek a jelszavak megosztották a
hajdan egységes amerikai magyar reformátusságot, ellenséges táborokba terelték az egy haza s egy anyaszentegyház gyermekeit, kik az ádáz düh, legjobb esetben
is a szeretetlen hidegség fegyvereit csillogtatják egymás
ellen
Ma már három táborban dolgozik (egymás
ellen!) az amerikai magyar reformátusság, a helyett,
hogy mindnyájan egyek volnának a hitben, a haza s
egyház szeretetében.
Mi ennek az oka, hol találhatnánk meg a bajokat
szanáló orvosságot? — nem czélom azt most kutatni.
Azok, kik hivatva volnának a helyzet nehézségeit eloszlatni, csak egyoldalú informácziót fogadnak be, s innen
az egymás meg nem értése.
De h agyjuk a rekriminácziókat. Mellőzzük most a
sötét képeket s lelkesüljünk Oczeánon innen és túl az
amerikai magyar reformátusság hitéleti tevékenységének,
tündöklő áldozatkészségének elismerő méltánylására. Czélom czikksorozat keretében lehetőleg az összes (mindhárom árnyalathoz: csatlakozott, amerikai ref. egyház
és a Presbyterián egyház fennhatósága alatt álló) magyar
református egyházak mult évi működését, az általok
elért eredményeket e lap olvasói előtt felmutatni.
Előre kivánom bocsátani, s a történeti hűség okából megjegyezni kivánom azt, hogy az amerikai magyar
reformátusság zöme, a legtekintélyesebb gyülekezetek
ma is a Ref. Church kebelében vannak.
A legnagyobb elismeréssel, a legnagyobb tisztelettel szólva hazai egyházunk nemes törekvéséről, melylyel az amerikai református magyarságot az édes anya
testéhez kapcsolni óhajtotta: ki kell mondanunk, hogy
a csatlakozott egyházak kevés kivétellel gyönge kis
egyházak és olyanok, melyek — bocsánat a kifejezésért
— mintegy erőszakosan organizált egyházaknak látszanak
lenni, a numerussal való imponálás okából.
A presbyterián egyházak rendesen képzett lelkészekkel még nem bírnak, s különböző okokból szemben
állnak úgy a csatlakozott, mint a Ref. Church kormányzata alatt álló magyar gyülekezetekkel.
*

tatni. Az egyház mult évi bevétele, tisztán a hívek
önkéntes adományaiból s perselypénzből 4562 dollárt
és 32 centet (magyar pénzben több mint 22 ezer koronái)
tett ki. Ebben az összegben benn van az új templom
alapjára tett adománya is a híveknek és a 821 dollárt
kitevő évi perselypénz is. A buzgóságnak, hithűségnek,
anyaszentegyházunk iránti szeretetnek milyen szent lángja
lobog ezeknek a nagyobbrészt egyszerű munkásembereknek a szivében, kik ilyen pazar bőkezűséggel s a
mi legszebb, mondhatatlan lelki örömmel tudnak ilyen
nagy összeget letenni egy év folyamán Istennek dicsőségére ! Predikácziós istentisztelet tartatott az év folyamán 124, a melyen résztvevő hívek száma meghaladja
a 32 ezeret.
Felvették az úri szent vacsorát 1055-en. Konfirmálva lett 12, áttért hozzánk 2. Született fi 41, leány
38; összesen 79. Házasságot kötött 33 pár és pedig
tiszta ref. 17 pár, ref. és luth. 3 pár, vegyes 12, tiszta
r. kath. pár 1.
Meghalt 22, kik közül ref. 19, más vallású 3. Az
egyháznak van ú. n. vasárnapi iskolája, melyet 100
felnőtt és 200 gyermek látogat. Az iskola évi bevétele
volt 160 dollár.
Ezenkívül a nyári szünidő folyamán magyar mindennapos iskola is tartatik fenn, a hol is 100—120
gyermek részesül magyar nyelvű oktatásban.
Az ifjúsági énekkar úttörője a művelődésnek és
neines irányú szórakozásnak.
Az egyházi elöljáróság, mely évente megújíttatik,
áll egy főgondnok, egy-egy algondnok, pénztárnok, jegyző
és 22 tagú egyháztanácsból.
A jótékony segítő szeretet munkáját a férfi és női
egyházi betegsegélyző egyletek s a Ref. Egyesület helybeli osztálya végezik nagyarányú munkálkodással.
Az egyház a nem csatlakozottak közé tartozik, s
a Ref. Church in the U. S. kormányzata alatt áll.
Harsányi

Sándor,

homesteadi és vid. reform,
lelkész.

NEKROLOG.

*
*

Első volt, ki ez idén az Amerikai Reformátusok
Lapja hasábjain nyilvánosságra bocsátotta évi jelentését:
a bridgeporti, Connecticut állambeli, hatalmas gyülekezetünk lelkipásztora: Harsányi István. — A bridgeporti
egyház egyike a legnépesebb és legerősebb egyházainknak.
Tíz évi fennállását egy pompás új templom építésével
s egyéb nagyarányú építkezések foganatosításával teszi
emlékezetessé. Ez új templomnak, mely mintegy 20—25
ezer dollár költséggel épül, mult novemberben volt nagysikerű alapkőletételi ünnepélye, mely alkalommal a perselypénz meghaladta az 500 dollárt. Maga a fölszentelési ünnepély valamikor áprilisban terveztetik megtar-

HALASI GÓZ0N GYULA
(1849—1906.)

Még most is reszket a szív keblemben és a toll
kezemben, ha visszagondolok február 5 ikének gyászos
napjára, midőn a dömsödi népes gyülekezetnek buzgó
lelkipásztorát, az athléta termetű erős embert, h. Gózon
Gyulát kisértük ki a dömsödi sírkert ákáczfái közé, örök
pihenésre, lesújtott özvegyének és egyetlen leánykájának
szivetrendítő siralmai s gyülekezetének impozáns részvéte mellett.

Mert, bár a mulandóság szomorú kaleidoscopja sok
gyászos és megrendítő mozzanatot mutat fel mulandó
szemeink előtt: e szegény papi család tragikumához
hasonlóra nem igen emlékezünk. Az egykor oly boldog
háznép felett, 6 év előtt, egyszer csak beborult az ég
s beköszöntött ama kegyetlen Útonjáró, magával ragadván a három szép olajvessző közül a legidősebbet, a
21 éves Dezsőt, budapesti theol. akadémiánk növendékét. Nagy volt a csapás a szülői szíveken, de kétségbe
nem estek, mert még mindig volt félteni valójuk! Az a
két sudár jegenye : a reményteljes fiú és a széplelkű, okos
leányka, a kiket — mint az anyamadár el nem rablott
fiókáit — a szülői szeretet- és hűségnek még nagyobb gondosságával és féltékenységével nevelgettek és Őrizgettek.
Hasztalan volt ez is! A gyilkos tiidővész, a fiatal életnek
e réme, elkezdette sorvasztó munkáját a megmaradt
másik csemetén is és három évi lassú haldoklás után,
daczára a remegő szülők erőfeletti áldozatainak, oda
fektette ezt is, a 24 éves ifjút, a mult hó 27-ikén, elhervadt bátyja mellé, miként erről e lap 6-ik száma oly
megható szavakban emlékezik.
De most jön csak a család igazi tragikuma. A
megtört szívű édes apa, ki mint egy kesergő Jeremiás,
ott ül még a gyászos udvaron, jó gyermeke koporsója
mellett, de hónapok óta meg-megújuló betegsége miatt
kikísérni már nem képes azt végpihenése helyére, a
temetés estvéjén egyszerre megnémul, nem felel jó
nejének és leányának gyengéd kérdéseire egy szót
sem és rövid egy hét múlva maga is sírva megy az ő
fia után a koporsóba!
Született a boldogult a baranyamegyei Kóróson,
lelkészi családból. Elemi iskoláit Eszéken, a gimnáziumi
oszályokat Új-Verbászon és Nagykőrösön, a theol. tanfolyamot Budapesten és Sárospatakon jó sikerrel végezvén,
egy évig az akkor még 6 osztályú csurgói gimnáziumban
tanári állást viselt, majd néhány évi káplánkodás után a
somogymegyei Kiliti választotta meg rendes lelkészéül
30 évvel ezelőtt, 1876-ban. Kilitiből, 24 évi tevékeny
lelkipásztorkodás után, csak 5 év előtt távozott el a népesebb Dömsödre, hogy annak édes anyai földje adja meg
a sokat küzdött és sokat szenvedett apának az örök
pihenő helyet.
Gózon Gyula sem testileg, sem lelkileg nem tartozott a mindennapi, úgynevezett tuczatemberek közé.
Hatalmas alakjával, a szokottnál magasabb termetével
impozáns jelenség volt már magában is a nép előtt,
midőn a szószékre állott; de a tekintélyes külső alatt
jól fegyelmezett agy s erőteljes lélek is lakozott.
Mindenki, a kivel valaha érintkezett, s leginkább mi,
lelkésztársai, elismertük alapos készültségét, széles olvasottságát, valamint szónoki erejét is, mely őt egyházmegyéje szónokai közé emelte Lelkipásztori tevékenységének
legnagyobb része természetesen a kiliti-i egyházra esik,
a hol szinte negyedszázadon át munkálkodott az Úr
szőllőjében és a hol nem közönséges energiájával sikerült a templomot gyökeresen renoválnia és egy igen

díszes új paplakot építenie, mintegy 36 ezer korona
költséggel s mindezt egyedül híveinek áldozatkészségére
támaszkodva! —- A külső-somogyi egyházmegye is méltányolva tehetségeit, már fiatal éveiben elhalmozta bizalmának jeleivel: egyházmegyei számvevővé, majd tanácsbirájává s végül a tanügyi bizottság elnökévé választván
őt, mely bizalmi állásokról csak akkor mondott le, midőn
az isteni gonviselés egy más, szélesebb mező mivelésére
hívta el innét.
Nem hagyhatom méltatás nélkül az ő irodalmi
munkásságát sem Alapos ismerője lévén a német vallásos
irodalomnak, annak sok szép és épületes termékeit
ültette át nyelvünkre zamatos magyarsággal és tette
közzé a „Kis Tükör s Téli Újság" hasábjain, mely vallásos
irányú népies lapoknak állandó ós régi munkatársa volt,
s nevével ezen újságok lapjain csaknem minden héten
találkozhattunk. Lefordította P. Palmié „A szent föld
lovagja" czímű történeti regényét is, mely, habár néhány
róm. kath. püspök által is megrendeltetett, mégis nem
talált oly pártolásra, minőt vallásos tárgyánál, és ügyes
kidolgozásánál fogva méltán megérdemelt volna. Néhány
egyházi beszéde is jelent meg apróbb füzetekben és
egy rövid Konfirmácziói Kátéja, mely azonban — tudtommal — nem nyert, nagyobb elterjedést.
Új egyházában, Dömsödön, a hol az utóbbi évek
alatt már reászakadtak a sanyarúságlátott szegény emberre a mérhetetlen lelki szenvedések, sajnos, nem
érvényesíthette szervezőképességét s itt elég érdeme
az, hogy e régenten jó hírű, de odamenetelekor áldatlan
viszályban háborgott gyülekezetet a békesség kies ösvényére vissza tudta vezérelni. Vajha tovább élvezhette
volna a békesség gyümölcseit!
A temetés a népes község ós a nagyobb vidék
megható részvéte mellett történt meg febr. 5-ének hózivataros délelőttjén. A háznál Kálmán Gyula k.-somogyi
esperes, az elhunytnak régi jó barátja és rokona, a
templomban Kerecsényi Zoltán dabi, a sírnál pedig Tóth
Pál ráczkevei lelkészek igyekeztek a vallásos vigasztalás
balzsamát hinteni a most már teljesen gyámol nélkül
maradt bús özvegy és árva leány összetépett szivére.
Vajha tömlőbe öntené és megszámlálná könyveiket Az,
a kinek gondja van mindenekre !
Legyen áldott a jó családjának s a hív lelkipásztornak emlékezete ! Have pia anima !
Amicus.

IRODALOM.
A Protestáns Szemle f. évi 2-ik füzetében, az Értekezések és tanulmányok rovatában Szöts Farkas szerkesztő-titkár írt értékes tanulmányt „Erkölcsiség és
társadalmi evoluczió" czím alatt. Pruzsinszky
Pál a
Carolina resolutió IX, pontját ismerteti. Vojtkó Pál a
lelkiismeret lényegét fejtegeti a ker. erkölcstan alapján.
Seprődi János az énekeskönyv megújításának feltételeit
tárgyaló tanulmányát fejezi be. A Tárcza rovatban
Rohoska József ismerteti a halotti rekviemek babyloni
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őstipusát. A külföldi egyházi szemlében P. J. ád tartalmas áttekintést a franczia egyházi életről, s egy pillantást vetve a poroszországi prot. tartományi zsinat tárgyalásaira, nagyan találóan mutat reá, hogy a mi zsinataink
teljesen figyelmen kivül hagyják az egyház belső építésére tartozó dolgokat s összes működésük csak a
paragrafus-gyártásában merül ki. A tartalmas füzetet Irodalmi Szemle rekeszti be, a melyben S. Szabó József:
Debreczeni Lelkészi Tára legújabb kötete, Trine : Harmónia a mindenséggel és Berzeviczy: A cinquecento festészete és szobrászata cz. művei és két külföldi munka
találtak megfelelő ismertetésre.
A szorosabb értelemben vett egyházi beszéd,
gyakorlati bibliamagyarázat és homilia cz. homiletikai
tanulmányából, a mely a Theol Szaklapban jelent meg,
külön lenyomatokat készíttetett Csiky Lajos debreczeni ref.
theol. akad. tanár. A tanulmányról a Theol. Szaklappal
kapcsolatban már megemlékeztünk. Itt csupán annyit
említünk még meg, hogy a 23 oldalas füzet szerzőnél
kapható 40 fillér áron.
A jelképes (mimikai) számolástanítás módszere,
a tanítás alsó fokán. A csongrádmegyei tanító egyesület
által első pályadíjjal jutalmazott munka. Irta: Csikós
Gyula szegedi tanító. Ara 1 kor. Megrendelhető szerzőnél.
A 73 oldalra terjedő munka egyike azoknak az újabb
időben nagy számmal megjelenő módszertani praktikus
műveknek ; a melyek a szemléltetés helyes elvéből kiindulva, az írás, olvasás és számolás nehéz ismereteibe
könnyedén, játszva kívánják bevezetni a gyermekeket.
Az ezen módszertani könyvekben megnyilvánuló praktikus
szemléltető elveket helyeseljük; áttekintésük után azonban aggodalom támad bennünk az iránt, hogy vájjon a
szemléltetés elve nem csap-e át bennök a túlságba és a
jelképes (mimikai) tanítás körében nem vész-e el a tanítás komolysága s nem válik-e az játékká, a mely határozott, biztos fogalmakat nem közölhet? Ezt az aggodalmunkat, a mely Csikósnak különben világos és játszva
tanító könyvével szemben is fennáll, csak az elemi iskolák tanítói osztathatnák el, saját tapasztalataik alapján.
A naprágyi ref. egyház rövid története. í r t a :
S. Szabó József debreczeni ref. főiskolai tanár. Ára 30
fill. A jövedelem a naprágyi ref. egyház orgonaalapját
illeti. Á 32 oldalas munka érdekes, hiteles adatok és
történeti források felhasználásával készült kis monográfia, mit szerző nagy gonddal, élvezetes előadással és
szeretettel írt meg. Bárcsak minél több gyülekezet története nyerne ily gondos feldolgoztatást.
Tankönyvpályázat. A sárospataki irodalmi kör
pályázatot hirdet az elemi iskolák 2-ik, 3—4-ik, 5—6-ik
osztályai számára szóló olvasó könyvekre és a népiskolák 5—6. osztályainak szóló, Magyarország történetét
feldolgozó kézikönyvre. A pályázat határideje f. évi
szept. 1. A pályázati feltételek a Sárospataki Ref. Lapok
f. évi 6-ik számában olvashatók.

EGYHÁZ.
Lelkószszentelés. A bányakerület püspöke : Bachát
Dániel f. hó 17-én két lelkészjelöltet szentelt fel hivatására. Halvax Gusztáv volt az egyik, a ki Kiskérre
rendeltetett ki adminisztrátornak, s Sasskó István volt
a másik, a ki a békéscsabai gyülekezetbe ment segédlelkésznek. A felszentelést a püspök Schranz János és
Kacziány János budapesti lelkészek közreműködésével
végezte.

Lelkészválasztás. A mihályi ref. gyülekezet Cseh
Pál miskolczi segédlelkészt hívta meg lelkipásztorává.
A görgényi ref. egyházmegye f. hó 22-én rendkiviili közgyűlést tartott Szászrégenben. A gyűlésen legelső sorban a közalapi segélykérvényeket bírálták felül;
azután a Borszéken építendő templom és papi szanatórium
ügyét tárgyalták meg. A közgyűlés után a kebli özvegyárva-gyámintézet és a temetkezési egylet évi beszámolóülését tartották meg.
Az Örkényi ref. gyülekezet, a mely csak jó egy éve
lett anyagyülekezetté, örvendetesen halad előre, úgy az
anyagiakban, mint a lelkiekben. Fejlődésében rendkívül
sokat köszönhet ez a kis gyülekezet buzgó gondnokának :
Pálóczi Horváth Istvánnak, a ki a maga által ajándékozott
telken legközelebb is díszes papi lakást építtetett és egy hold
szőlőt ültetett a lelkész számára. F. hó 10-én pedig a gondnok családja rendezett hangversenyt a templom harangjai
költségeinek fedezésére. Ez alkalommal a gondnok leányai
által készített kézimunkákat is sorsoltak ki, s a hangverseny és sorsolás 362 kor. 10 fillért jövedelmezett a
nevezett czélra. Az áldozatkész gondnok mellett azonban
buzgón végzi dolgait a gyülekezet lelkipásztora: Makay
Lajos is. Á rendes istentiszteleteken kivül vasárnaponként külön istentiszteletet tart a gyermekek számára;
szerdán esténként pedig a felnőtteket gyűjti össze
vallásos estélyekre. Van már ifjúsági egyesületük, s
most van alakulóban a női szövetség is, a melynek tagjai
a szentírás olvasása mellett varró - órákat tartanak és
szegényeket segélyeznek. Legyen munkájukon Istennek
áldása!
A budapes t-k ö bányai ref. egyházrész csinosan
kiállított s képekkel is illusztrált 1905. évi jelentése örvendetes fejlődését mutatja fel az egyház valláserkölcsi
és anyagi viszonyainak. A jelentés legelső sorban az
egyházrész 20 éves fejlődése történetét mondja el, feltüntetve a szervezésre irányult legelső mozgalmakat, a
templomépítést, a lelkészlakás felépítését, a templom
környékének parkszerű rendezését s a templomnak a
mult év novemberében megtörtént felszentelését. A statisztikai adatokból kiemeljük, hogy a mult évben született
90 gyermek, egj^bekelt 15 pár, meghalt 68, perselypénzképen befolyt 552 kor. 87 fill., egyházi adóképen,
624 fizető egyháztagtól 2290 kor. 70 fill.; konfirmáltatott
42 növendék, hitoktatásban részesült 350 gyermek. Adományokképen befolyt a harang-alapra 411 kor. 20 fill.,
toronyórára 48 kor. 40 fill., orgonára 8 kor., a templomudvar rendezésére 73 kor. 86 fill., a helyi-bizottság czéljaira 48 kor. 36 fill. Bevétel volt 11025 kor. 04 fill.,
kiadás 7169 kor. 84 fill. Az egyháznak van női szövetsége 20 taggal (Bevétele volt 597 kor. 51 fill., kiadása
551 kor. 23 fill), ifjúsági egyesülete 14 rendes és 18
rendkívüli taggal (Bevétele volt 110 kor. 83 fill, kiadása
73 kor. 82 fill.), a magyar államvasutak telepén 35 tagból
álló asztaltársasága, a mely az istentiszteletek tartásában
működik közre. A jelentéshez van kapcsolva egy, a folyó
év első felére szóló egyházi éresítés, a mely az istentiszteletek rendjét s a predikácziók tárgyát, az ifjúsági
egyesület munkaprogrammját, a gyermek-istentiszteletekre, a női szövetségre, az egyházi énekkarra stb. vonatkozó tudnivalókat közli. Mind az évi jelentés, mind az
egyházi értesítés igazi buzgó lélekre és praktikus lelkipásztorra vall. Bárcsak minden gyülekezet életéről kaphatnánk évenként ilyen jelentéseket.
Vallásos összejövetelek. A sepsiszentgyörgyi ref.
egyházi társaság f. hó 17-én délután rendezte nyolczadik
vallásos összejövetelét, a következő tárgysorozattal: 1.
LXXXIV-ik zsoltár, énekelte a közönség. 2. Felolvasott

Nagy József énekvezér. 3. Szavalt Schmiedt Frigyes
tanárjelölt, 4. Vallásos énekek. 5. Bibliai magyarázatot
tartott Kóréh Endre lelkész. 6. Záróének. CV. zsoltár,
énekelte a közönség. — Vallásos összejöveteleket tartanak
még márczius 17-én és április 14-én.
Zsinati ülés. Az 1904. november 10. megnyílt
második budapesti országos református zsinat negyedik
ülésszakát Kun Bertalan püspök és báró Bánffy Dezső
egyházkerületi főgondnok, mint a zsinat elnökei, Budapestre, az ügyvédi kamara Szemere-utczai épületébe,'
f. évi márczius hó 22 (huszonkettedikének) d. e. V4IO
órájára hívták össze.
A hódmezővásárhelyi ref. gyülekezet, a mint a
Debr. Prot, Lapban olvassuk, erős léptekkel halad a
fejlődés útján előre. Elkészült a gyülekezet tabáni új
temploma, s a gyülekezet egyházszervező bizottsága azt
a javaslatot terjeszti a felsőbb egyházi fórumok elé,
hogy az új-templomi egyik megüresedett lelkészi állás
javadalma a Susánban felállítandó lelkészi és egy, az
új-templomnál működő állandó segédlelkészi állás szervezésére fordittassék, olyképen, hogy a susáni, a tabáni
és az újvárosi lelkészek javadalma egyenlő legyen.
Egy ref. énekkar üdvös munkássága. Az Igazmondóban olvassuk, hogy a tiszaeszlári ref. gyülekezetben
három év óta fennálló és a tanitó vezetése alatt működő
énekkar a legszebb eredménynyel működik. A három év
alatt soha a tagok közt illetlen beszéd vagy cselekedet,
egymás vagy más, jelen nem levők megszólása, szóváltás, italban s más egyébben való mértékletlenkedés elő
nem fordult. Többször szerepeltek ünnepélyeken s tartottak (legutóbb január 28-án) sikerült hangversenyeket.
Iskolai s egyéb egyházi czélra adtak eddig 580 kor.
92 fillért, pedig az énekkar folyó szükségleteire a jövedelem 10 százalékát az énekkar pénztára javára mindig
levonták. — A ilyen szép eredmény bizony más gyülekezetek vezetőit is biztathatná énekkarok szervezésére.
Egyházi alapítvány. Szabó Demeter hajdúböszörményi gazdaember 1000 koronát adományozott a ref.
egyháznak, azzal a kikötéssel, hogy az eddig szokásos
bibliamagyarázatok ideje nov. 1-től április l-ig hosszabbíttassék meg s az alapítvány kamatát az ezen szolgálatot teljesítő lelkészek élvezzék. — Szabó Demeter
uram alapítványa csak dicséretet és elismerést érdemel,
mert az Isten igéje iránt való szeretetből fakadt. De
intésül is szolgálhat, mert — minden alkalmi és helyi
vonatkozás nélkül szólva — különösnek találjuk, hogy
a biblás protestáns egyház kebelében külön alapítványokat kelljen tenni, a végre, hogy a bibliát magyarázó
lelkészek honoráriumban részesüljenek.
A makói ref. egyházban, a mint a M. Sz.-ban
olvassuk, bár bevégződtek a kéthetenként tartott vallásos
estélyek, a ker. szövetség tovább folytatja áldásos munkáit és tartja heti összejöveteleit. Megtartották az év
elején az imahetet; terjesztik az evangéliomi protestáns
lapokat és traktátusokat és már szép összeg gyűlt össze
a hívek között a ker. szövetség czéljaira is. Nem kívánunk elvi vitatkozást támasztani a felett, hogy a ker.
szövetségek „élő" jelzője alkalmas-e, szükséges-e, rokonszenvet keltŐ-e ? Előttünk csak az a fontos, hogy egyházi életünk élő, eleven-e, vagy nem? Ha életet, elevenséget látunk valahol, szívesen üdvözöljük. Egyet azonban
kívánunk, és ez az, hogy annak élén mindenkor a
lelkipásztorok s a presbitérium álljon, nehogy a tevékenyebb egyházi életet kívánók buzgósága, kellő vezetés
hiján, szektáriuskodássá váljék.

I S K O L A .
Igazgatóválasztás. A felsőlövői evang. főgimnázium
iskolai bizottsága, a lemondott Budaker G. Károly helyéb e
Németh Sámuel tanárt választotta meg ideiglenes igazgatóvá,
A tanítóképzö-intézeti tanárok képzése ós képe| sítése tárgyában a kultuszminiszter új szabályzatot bocsátott ki, a melyet jövő heti számunkban egész terjedelmében közölni fogunk.
Iskolai bucsúünnepély. A miskolczi ref. felsőbb
leányiskola tanári testülete és ifjúsága Torkos Etelka,
az internátus vezető tanítónője tiszteletére, nyugalomba
vonulása alkalmából, f. hó 24-én bucsú-ünnepélyt rendezett. Az ünnepélyen Mácsay Sándor : „A tihanyi
echo"-hoz cz. művét a növendékek énekkara énekelte.
Búcsúbeszédeket mondtak Kun Bertalan püspök és Mitrovits Gyula dr. igazgató. Lányi Ernő Népdalegyvelegét
énekelte a növendékek énekkara. A növendékek nevében
búcsúszót mondott Fürész Gizella VI. osztályú növendék.
Rubinstein Mélodies cz. művét zongorán játszotta Auer
Irma VI. osztályú növendék. Vörösmarty „Az elhagyott
anya" cz. költeményét szavalta Lányi Sarolta V. osztályú növendék. Végül Goll János Bucsúzóját adta elő
a növendékek énekkara. — Az érdemes tanítónőnek
mi is kívánjuk, hogy megérdemelt nyugodalmát még
sokáig élvezhesse.
A sárospataki ref. főiskolai igazgató-tanács febr.
5—9 napjain tartotta meg téli ülésszakát. A gyűlésen
egy egyházi és egy világi tag kivételével az igazgatótanács összes tagjai jelen voltak. Ezen ülésszak legfontosabb tárgya a múlt évi számadások helybenhagyása
és a folyó 1906. évi költségvetés megállapítása volt,
a mi 2V2 napot vett igénybe; azután jöttek a gazdasági
választmány, akadémiai, gimnáziumi és köziskolai szék
mindennemű előterjesztései, a melyek a gyűlés többi
részét foglalták el. (Sp. R. L.)
A „Fónagy-féle dustless" kötelező használata. A
vallás- és közokt. miniszter 21211/905. sz. a. „Fónagyféle dustless "-szel való pormentesítést valamennyi állami
nép- és polgári iskolában és óvodában kötelezőleg elrendelte. A középiskoláknak erre vonatkozólag külön
rendelet bocsáttatott ki. Mindkét rendelet Erdős József
és Társa czéget (Budapesten, VI. ker., Szív-utcza 43.
sz.) jelöli meg egyedüli beszerzési forrásként. Az „Utasítások "-at felszólításra nevezett czég bérmentve küldi meg.

EGYESÜLET.
A Bethlen Gábor-kör Hódmezővásárhelyen. A
budapesti főiskolai hallgatók Bethlen Gábor - körének
35 tagja folyó hó 17-én Hódmezővásárhelyre rándult le,
hogy ott Bethlen-estélyt rendezzen s barátokat szerezzen
azoknak az eszméknek, melyeket zászlajára írt. Fáradozásuk nem is volt sikertelen. Hódmezővásárhely színmagyar közönsége a legnagyobb rokonszenvvel fogadta
a lerándulókat, kik a város egyes családjáinál nyertek
elszállásolást, 17-én este folyt le a Bethlen-estély a
„Fekete Sas" hatalmas dísztermében, melyet az érdeklődő közönség egészen megtöltött. Itt Bányai Sándor
főgimn. vallástanár Bethlen Gáborról olvasott fel, Miklós
Elemér, a kör megalapítója pedig a Bethlen Gábor-kör

czélját, munkaterét, eszközeit ismertette találó vonásokban.
A programm egyéb pontjai közül kiemeljük a két ifjú
költőnek, Barczi Baja Mihálynak és Oyökösy Endrének,
valamint Némely Ferenez hegedűművésznek sikereit, kik
a közönség lelkes tapsait ráadásokkal hálálták meg. Az
estély úgy anyagilag, mint erkölcsileg fényesen sikerült,
megfelelt annak a színvonalnak, várakozásnak, melyet
a Bethlen Gábor nevét viselő körhöz fűztünk. Másnap
18-án délután 7 2 3 órakor a vásárhelyi ref. ó-templomban
istentisztelet volt, melyen az imát s egyházi beszédet
szintén a Bethlen G.-kör tagjai tartották, a hódmezővásárhelyi ref. vegyeskar pedig szép énekével gyönyörködtette a templomot zsúfolásig megtöltő hívek sokaságát.
Istentisztelet után a kör tagjai a város előkelőségeinél
tisztelegtek, s este kedves emlékekkel vettek búcsút a
vendégszerető várostól, hogy helyet adjanak a másnapi
— főispáni installácziónak.
Vallásos felolvasások. A mármarosszigei-i ref.
liczeum kebelében alakult Bethlen-kör ezen a télen is
rendezett minden második hét vasárnapján vallásos felolvasásokat. Az eddig tartott estélyeken Bede László
vallástanár, Jakobinyi Péter gimn. tanár, Szikszay Zoltán
esperes-lelkész, dr. Papp Tibor és dr Gergely György jogakadémiai tanárok és Dobay Sándor főgimn. igazgató
tartottak építő felolvasásokat. A még márcz 16-án megtartandó estélyen dr. Szilágyi Antal jogtanár fog felolvasást tartani.
A bndai református nöegyesiilet f. hó 18-án az
egyháztanács termében hangversennyel egybekötött teaestét rendezett, melyen Haypál Benő lelkész mondotta
a megnyitó beszédet. Zongorán négykezest játszottak
Schlachta Margit és Ujlaky Vilma; szavalt Fröhlich Ilona.
Somogyi Ervin gordonkán és Erdőssy János mélyhegedűn
régi magyar dalokat adtak elő.
A brassói protestáns nőegylet márczius hó 3-án
tartja ez évben első műsoros jótékonyezélú estélyét. Ez
alkalommal Arany János „Toldiját" és balladáit mutatja
be élőképekben, korszerű kosztümökkel, 11 képben. A
zenekiséretet a város polgári zenekara adja. A megfelelő
költeményeket a város legjobb szavalói fogják előadni.
Az estély iránt igen élénk az érdeklődés. A siker érdekében Péchy Árpád védnök, Halász Gyula főreáliskolai
tanár, úgyszintén a választmány agilis tagjai, nagy oda
adással fáradoznak
Küzdelem az alkohol ellen. A szeszes italok
fogyasztásának csökkentésére megalakult Good Templarrend magyarországi páholya, egy országos bizottsággal
egyesülve, memorandumot adott be a pénzügyiminiszterhez, a szeszes italok kimérésének vasárnapra való megszüntetése tárgyában. A memorandum elmondja, hogy
Európának több államában elrendelte már a törvényhozás
az italmérés vasárnapi szünetelését, mert belátták, hogy
a nép demorálizálásának egyik főbb forrása, a vasánapi
ivás. Már Oroszországban sincs nyitva vasárnap a pálinkamérés, s ha még sokáig várunk, mi leszünk az egyetlen
ellenzője ennek az üdvös intézkedésnek, mi és Ausztria.
Egyes törvényhatóságok nálunk is megtették, hogy szabályrendeletben korlátozzák a vasárnapi italmérést; de
ez nem elég, mert nem szórványos, hanem az egész
ország területére ható intézkedés kell. A memorandum
beterjesztői ezért arra kérik a minisztert, hogy egyelőre
legalább azt tiltsa meg, hogy pálinkamérésekben, szállókban, vendéglőkben, kávéházakban és szatócsüzletekben
szombat estétől hétfő reggelig pálinkát áruljanak.
A felekezeti körök ellen. A holicsi izraelita főiskolai hallgatók zártkörű egyesületet akartak alakítani,
a melynek czélja az alapszabályok értelmében az lett

volna, hogy a zsidó ifjúságban a zsidó vallás, irodalom
és öntudat fejlesztessék. A vallás- és közoktatásügyi
miniszter az egyesület alapszabályait azzal a megokolással
küldötte vissza, hogy az ifjúságnak vidékenkint, kisebb
zárt csapatokban való tömörülése az egységes nemzeti
társadalom szempontjából egyáltalán nem kívánatos, különösen, ha ehhez még a felekezetek szerint való elzárkózás is járul Az alapszabályok jóváhagyása tehát ellentétbe jutna azzal a mindenkor szem előtt tartandó elvvel,
hogy ifjúságunkban egységes és hazafias közszellem
teremtessék s továbbfejlesztessék.

GYÁSZROVAT.
Mihó László, a kecskeméti ref. egyház énekvezérvallástanítója és a kecskeméti ref. főgimnázium énektanára,
f. hó 14-én, élete 51-ik évében, hosszas szenvedés után
elhunyt. A megboldogult, a mellett, hogy egyháza hű
szolgája volt, becses zenei talentumokkal rendelkezett,
a melyeket mint énekvezér s mint a ref. főgimnáziumi
és a kecskeméti városi énekkar tanítója, hűséggel és szép
sikerrel kamatoztatott.
Dr. Szelényi Károly, a késmárki ev. liczeum r.
tanára, Pozsonyban f. évi febr. hó 15-én, életének 35-ik
évében hosszas szenvedés után csendesen elszenderült.
Legyen áldott emlékezetük!

KÜLÖNFÉLÉK.
Az orvosi tudomány támogatására leginkább őszszel szorulnak azon szerencsétlen betegek, kik a tavasz
és a nyár folyamán a különböző gyógyhelyeken hiába
kerestek javulást súlyos bajuk ellen. Annál kétségbeejtőbb helyzetük, mert a természet épen őszkor kérlelhetetlenül pusztítja a beteg szervezetet. A most uralkodó
gyógyirányok képtelenek a természet ezen pusztító hatását ellensúlyozni vagy körülhatárolni. Alapelveik hibásak
és ezek alapján szorgalmazott eredményeik meddők.
Üdvös kivételt képez egy új és eredeti gyógyirány, mely
nemcsak a szervezet ellenálló képességét növeli, de
képes a kóros folyamatok rohamos fejlődését vagy egészen megakadályozni, vagy legalább körülhatárolni. Ezen
gyógymód a vérgyógyítás (Hemopatia). Ezen gyógymód
által a test új és vegyileg tiszta, egészséges vért kap,
a vérkeringés rendbe jön, mi által az összes szervek
táplálkozása javul, ezzel pedig a szervek ellenálló
képessége emelkedik. Valóban kiválók ezen gyógymód
eredményei köszvény, görvélykór, aszthma, idült gyomorés bélbajokban, szív-, ideg- és vérbántalmaknál. Két év
óta több farkas-(Lupus-)bajnál oly feltűnő gyökeres
eredményeket ért el, hogy ezen kezelés farkasbetegeknél
sokkal szebbnek és jobbnak bizonyult, mint a nagyra
becsült és jónak bizonyult „Finsen"-féle kezelés. A vérgyógyitás megalapítója és egyedüli képviselője dr. Kovács J. fővárosi orvos, kinek V., Váczi-körút 18. szám
alatt van ezen czélnak szolgáló rendelő intézete.
Kwizda-féle állatgyógyászati készítmények. A
legnépszerűbb és legtekintélyesebb hazai czégek egyike
kétségtelenül a Kwizda Ferenez János udvari szállító
Korneuburgban. Az ezen czég által forgalomba hozott
állatgyógyászati készítmények tényleg nemcsak AusztriaMagyarországban, hanem az egész kontinensen, sőt
Angliában és Amerikában is a legjobb hírnévnek örven-

denek. Minden mezőgazda ismeri a korneuburgi marhatápport, a sertésport és a Kwizda-féle kolikpilulákat, s
manap már alig találunk lótulajdonost, legyen az sportférfiú vagy magánzó, üzletember vagy gazdálkodó, —
kinek istállójában meg nem honosuk volna a Kwizdaféle restitutiofluid. Magában Angliában, a mely a lósport
terén tett újításokat és találmányokat a maga részére
szokta lefoglalni, — irigység nélkül ismerik el különösen
a Kwizda-féle ló-restitutiofluid és a Kwizda féle szabadalmazott kautsuk csülök-horzsszallagok czélszerü es hasznos voltát. A hírneves távlovaglók, gróf Starhemberg
és Höfer F. távlovaglásuk alatt a Kwizda féle restitutiófiuidot használták a legjobb eredménnyel. Ép úgy más
távlovaglók és kiváló állatorvosok a legnagyobb elismerés
hangján nyilatkoztak a Kwizda • féle szabadalmazott
gummi-óvókésziilék lólábak részére és a szabadalmazott
gummi-horzsszallagok czélszerűségéről. A Kwizda Ferencz
János czég Korneuburgban kívánatra ingyen és bérmentve kiildi meg csinos képes árjegyzékét.

Pályázati hirdetés.
A császári és királyi közös hadügyminisztérium f.
hó 5. 697. sz. a. kelt megkeresése értelmében ezennel
pályázatot nyitunk egy, a megszállott tartományokban
betöltendő másodosztályú ev. ref. katonai gondnoki állásra.
Pályázhatnak olyan ev. ref. vallású lelkészi jellegű
egyének, a kik a következő kellékeknek birtokában
vannak :
a) bizonyítvány a theologiai tanulmányok jó eredménnyel történt elvégzéséről;
b) még be nem töltött 40. életév;
, c) feddhetetlen előélet;
d) magyar va^y osztrák állampolgárság;
é) egészséges testalkat;
/') a polgári lelki gondozás terén eltöltött legalább
három esztendei tevékenység kimutatása;
g) a német és magyar (s lehetőleg szláv) nyelv
ismerete;
h) a lelki gondozás önálló teljesítésére való képesség;
i) nyilatkozat a megszabott szolgálati eskü letételére való készségről.
Ez állás a kilenczedik rangosztály tisztjei és katonai hivatalnokai számára megállapított illetményekkel
van összekapcsolva.
A pályázati kérvények Kun Bertalan püspök és
konventi elnökhöz Miskolczra f . évi márczius hó 10-ig
nyújtandók be.
Kelt Miskolczon és Budapesten, 1906 február hó 11.
Az ev. ref. egyetemes konvent elnöksége
B. Bánffy Dezső,
Kun Bertalan,
fögondnok, mint az egyetemes
konvent világi elnöke.

püspök, mint az egyetemes
konvent egyházi elnöke.

Pályázat.
A sárospataki ev. ref. főiskola igazgatósága pályázatot hirdet egy akadémiai tanszékre, a melyhez a főkönyvtárnoki állás is hozzá van csatolva.
A tanszék tárgyai: 1. A magyar irodalomtörténet,
kapcsolatban a magyar prot. irodalom történetével. 2. A
művelődéstörténet, esetleg a szükséghez képest más
bölcsészeti tárgy. Heti óraszám 6. A főkönyvtárnok teendőit a Kormányzati Rendszabályok 48. §-a szabályozza,
de naponként egy hivatalos óránál kevesebbet nem
tarthat.

Pályázhatnak oly református vallású magyar állampolgárok, a kiknek e tanszékre „doktori képesítettségük
és egyszersmind egyetemi előadásokra jogosításuk, illetőleg magántanári képesítettségük van; vagy pedig, a
kiknek nincs ugyan ilyen képesítettségük, de tudományos
munkálkodásuk által e tanszékre való képzettségüknek
kiválóbb bizonyítékát adták."
Teljes képesítéssel bíró tanár fizeiése 4000 korona,
melyből 3400 kor törzsfizetés, 600 kor. lakáspénz; teljes
képesítéssel nem bíró egyén, képesítése megszerzéséig,
— a mire három évi határidőt kap, — rendkívüli tanár
lesz, 3200 kor. fizetéssel, melyből 2600 kor. törzsfizetés,
600 kor. lakáspénz. A fizetés öt ötödéves korpótlékkal
emelkedik, beszámíttatván a rendkívüli tanári működésben eltöltött idő is. Az első korpótlék 200 kor., a második, harmadik, negyedik 400—400 kor., az ötödik
600 kor.; a teljes korpótlék tehát 2000 kor. A más tanintézetnél rendes tanári állásban megszakítás nélkül
eltöltött évek úgy a nyugdíjjogosultság, mint a korpótlék
tekintetében teljesen beszámíttatnak.
A megválasztott tanár az országos tanári nyugdíjintézetnek jogosított és kötelezett tagja. Állását 1906.
szeptember 1-én kell elfoglalnia, székfoglaló értekezését
pedig az igazgató-tanács által meghatározandó időben
megtartania.
A pályázati kérvények a tiszáninneni ev. ref. egyházkerület főtiszteletű közgyűléséhez intézve, keresztlevéllel,
életrajzi vázlattal, a védkötelezettség lerovását, a képesítést, az eddigi alkalmazást igazoló okmányokkal s
esetleg az irodalmi működést feltüntető kimutatással
felszerelve 1906. április 15-ig nyújtandók be a főiskola
akadémiai igazgatóságánál.
Az illető tanár a tavaszi egyházkerületi közgyűlésen
fog megválasztatni.
Sárospatak, 1906- február 9.
A főiskola igazgatósága.
Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n .

NYILTTÉR.

Salvator

Természetes vasmentes

£ithion-forrás
kitiinS hatásö

v e s e - , hólyag-, rheuma-,
f* k ö s i v é n y b á n t a l m a k n á l , v i z e l e t i n e h é z s é g e k n é l , ezukorfeetegségeknél,
a l é g z ő - és e m é s z t é s i s z e r v e k hurutalnál.
Salvator-forrd* igazgatósága Eperjesi*

KRISTÁLY

forrás

szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési 'nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomj csillapító. — óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.
Kívánatra telítésnélküli töltést is szállít a

Szt. Lukácsfürdíj Kútvállalat Budán.
* tó jovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a

Szerk,

Johangú iskola-hegedűt
a m. kir. z e n e a k a d é m i a
szállítójánál

Reményi Mihálynál
3 frt 50 kr.-tól feljebb
m i n d e n á r o n legjobban lehet
beszerezni.
Budapest, Király-n. 44/F.
Mesterhegedűk, fuvolák, klarinettek, szárnykürtök, citerák, cimbalmok 5 évi jótállás-

sal. Q u i n t t i s z t a

„Burmester"-

h u r o k . Finom franczia vonók és tokok.
Javítások művészies kivitele.

Hangfokozó gerenda!
mely által bármely hegedű vagy gordonka
sokkal jobb, erősebb és kellemesebb
hangot kap.

Képes árjegyzék ingyen ós bérmentve.
Világhírű

Zeidner H. könyvkereskedése
Brassóban.
Alapíttatott

1!ü6 7.

Megjelent és kapható

Keresztyén vallástan.
Ág. hitv. ev. ismétlő-iskolák és konfirmandusok számára.
Molnár, Nissen, Z á b r á k u t á n s z a b a d o n
FEYÉR

írta:

GYULA,

piirkereczi ágost. hitv. evang. lelkész.

Ára kötve 60 fillér.
Mutatványpéldány, bevezetés czéljából, ingyen és bérmentve. Egyébként az áron felül postaköltségre 36 fillér
küldendő.
Bevezetés esetén 10 példány után egy ingyen-példány,
10°/0 árengedmény s bérmentes küldés.
Vélemények a munka felől:
A magyarországi ág. hitv. evang. egyház 1905. évi egyet.
közgy. j.-könyve 45. sz. a. használatra engedélyezte.

harmoaiumok.

A legjobb

Szász Domokos erdélyi ev. ref. püspök: „Azt hiszem, hogy a „Ker.
vall." az ág. hitv. ev. testvéregyház szakemberei előtt méltó
feltűnést fog kelteni. Rövid, tömör és mégis világos. Nagyon
helyesen alkalmazkodik a növendék-ifjak és konfirmandusok
észbeli és lelki fejlettségéhez."
Ritter Károly főesperes, Somorja: „Véleményem róla röviden az,
hogy mind tartalmával, mind nyelvezetével általában jól megfelel azon czéljának, melyet nt.-sóged az előszóban jelez."
Bognár Endre: „ . . a nagy szorgalmat dicséretre méltónak találom
s munkájától elismerésemet meg nem vonhatom."
Geduly Lajos ev. lelkész, Újpest: „Szíves köszönettel vettem vallástani kézikönyvét s átolvasván az egészet, azon meggyőződéssel tettem le, hogy egyházi irodalmunk egy kedves kis
müvecskével gyarapodott."
I f j . Draskóczy Lajos ev. lelkész, Eperjes : „ . . . úgy megszerettem, hogy minden habozás nélkül teszem félre az eddig használt kézikönyvet."
Zábrák Dénes ev. lelkész, Sopron: ,.A szerző buzgó igyekezete
és lelkiismeretes fáradozása elismerésre méltó. Remélem, hogy
becses műve, különösen falusi gyülekezetekben, nagy kelendőségnek fog örvendeni."
Dr. Masznyik Endre theol. akad igazgató, Pozsony: „ . . . véleményem, hogy az egyszerű, világos, szabatos és magyaros
nyelven írt s a legszükségesebb anyagot átnézetes rendben teljesen felölelő s épen azért különösen az ismétlő - iskolások és
kontirmandusoknál igen jól használható vezérfonal."
Romluiuer Emil főreálisk. igazgató, Budapest: „Legyen szabad
tehát véleményem helyett csak kívánságot kifejeznem, s e kívánságom : hogy munkája a gyakorlatban váljék be s kartársainak
méltánylását nyerje meg, kik hivatva vannak azt az Űr szőlejének művelésénél eszközül felhasználni, s mint ilyen legyen
szeretett protestáns magyar népünk mély és igaz vallásos érzületének forrása és gyarapítója. Ez lesz m. t. lelkész uram az ön
számára is lelkes munkájának s fáradságának legszebb jutalma."

kályhákat és A kandallókat

Ugyanazon szerzőtől megjelent még:

beszélö-gépek
dús választókban legolcsóbb
árakon.
Grammophónról külön árjegyzék kérendő.

legjobb asztali- és üdítő ital.
Kitűnő h a t á s ú n a k b i z o n y u l t k ö h ö g é s n é l ,
gégebajoknál, gyomor- és hólyaghurutnál

Karlsbad MATTONI H E N R I K Budapest

szállít
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csá s z á l l és krtréilyi
u.d-va.ri s z á l l í t ó

'.utlapest, Tbonet-udvar*
Különlegességek; t e m p l o m o k , csaladi házak, 'skolák, irodák stb. részére. Több
mint 100,000 van belőle tLsBználatban
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Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban.
B u d a p e s t e n Thonet-udwarfoan.
M<irl» v^iérisa tito«a iO.

Vasárnapi, ünnepnapi evangyéliomok
és epistolák.
Ára fűzve 60, kötve 80 fillér. Kötött mutatványpéldány,
a postadíj beküldése ellenében, csak 50 fillér.
Ugyancsak Zeidner H. bizományában kapható, Brassóban:

Keresztyén

énekeskönyv.

Javítva összeállította a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület.
Erős, bőrhátú kötésben 2 K 40 f.
Tömeges rendelésnél 20 százalék árkedvezmény.

Párisi világkiállítás : Grand-Fnx. 1900.

ANZ ÉS TÁRSA f
vasonto- es gépgyár r.-tars.

ty
^

Ferencz

K w i z d a
J á n o s
e*. és kir. os?,t.rák-magyar, kir. román és bolgár
berezegi udvari szállító,
kerületi gyógyszerész Korneaburgban. Bécs mellett.

KWIZDA-féle RESTIT ÜTIONSFLÜID

BUDAPEST = m m = |
Városi iroda: Budapest, IV., Ferencziek-tere 2.
Elektromos világítási és erőátviteli berendezések. Elektromos nagy vasutak, városi-, bányaés iparvasutak. Turbinák: Franczis rendszere szerint.
Zsilipek és csővezetékek. Grázmótorok: Kohó-, generátor- és világítógázra 1000 lóerőig és azon túl, petróleum-, benzin- és spiritus-mótorok és lokomobilok
Bánki-féle vízbefecskendezéssel. Malomberendezésék.
Hengerszékek. Vasúti kocsik. Kocsialkatrészek.
Korbuly- és Katona-Varga-csapágyak* Kéregöntésű
vasúti kerekek és keresztezések. Forgókorongok, tolópadok és kitérők. Daruk és emelőgépek kézi-, gőz-,
petróleum- és elektromos erővel való hajtásra. Aprítógépek. Kőzúzók. Golyómalmok. Dugattyú- és
czentrifugalszivattyúk nagy emelő magasságra.
Bányagépek. Compressorok. Ventilátorok. Felvonók.
Transmissziók. Vas-, aczél- és érczöntvények. Füstemésztő készülékek. Vízszűrők.

cs. és kir.
mosóvíz,
lovak

szab.
részére.

1 üveg ára 2 korona 80 fillér.
Negyven év óta az udvari istállókban, a k a t o n a s á g és magánosok nagyobb istállóiban használatban van nagyobb m u n k á n á l
elő- és utóerősítőül, inak merevségénél stb. Azidomításnál kiváló
m u n k á r a képesíti a lovakat.

Kwizda

Fluidja

Kigyó védjegy (Turista-fluid).
Régi jóhírű a r o m a t i k u s szer
(bedörzsölésre) az emberi test
izmainak erősítésére és edzésére. Eredményesen használva
turisták, kerékpárosok s lovaglók
által nagyobb túrák utáni erősítésre és erőgyűjtésre.
Á r a Vi palaezk 2 K — fill.

„

V*

„

1 , 20 „

Képes ftrjcttyník ingyen és
bérmentve.
Főraktár Magyarország részére :

T ö r ö k J ó z s e f gyógyszerésznél.
Bpest. Király-utcza 12 és Andrássyút 26. szám-

A R A N Y ,
ezüst ékszerek és agyházi szereklegolcsóbban
kaphatók :

Ezen czégtáblán i s merhetők fel azon üzletek, a melyekben
egyedül árusítfatnak
eredeti SINGER varró-

14 kar. arany gyűrűk . . .
14 „
„ női inelltük. .
14 „
„. nyakkendőtűk .
14 „
„
karkötők . .
ezüst czigaretta szelenczék .
ezüst botok
amerikai system Roskopfórák

ifj.

HEUFFEL

II mi gépeink nem
szorulnak ajánlásra.
Csak arra kérünk
ügyelni, hogy kellő
helyen vásároljon.

LAJOSNÁL

csak I V . , E G Y E T E M - U T C Z A

7/a.

Árjegyzéket kivánatra ingyen és bórmentve küldök.

Singer Co. Varrógép Részv. Társ.
Budapest: VII., Kerepesi-ut 32.
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16.
„
VII., Király utcza 52.
IV., Muzeum-körut 27.
VI.; Teréz-körut 21.
„
II., Fő-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi-u. 14.

H a r m ó n i u m o k a t
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

PAJKR R E Z S Ő É S T Á R S A

eJí cJí

eJí

e j t c J t cJS e j t

Budapest, VIII., József-körút 15.
Árjegyzék ingyen ós
bérmentve.
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Tanerőknek külön
százalékengedtnény.

Részletfizetés engedélyezve.

REF. ZEHEK0ZL0H9
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mindenki
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kérjen mutatványszámot Sárospatakról.
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Maoyar tanszerkészitö-intézet.
v#

^

F e l d m a n n Gyula,

««

B u d l a p e s t .

A \

V

^
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^ V

V I . , P e l s ő ^ e r d ő s o r

5 .

Magyarország első és legnagyobb tanszergyára, mely
kizárólag tanszerek előállításával foglalkozik.
Külön osztályok fizikai, khémiai, természetrajzi, geometriai,
szabadkézrajzi és minden egyéb tanszerek előállítására.
Vetítőkészülékek. A modern rajztanítás taneszközei. Az eredeti és engedélyezett saját szerkesztésű fizikai alapfölszerelés kizárólag itt rendelhető meg. Óvakodjunk utánzatoktól.
Az egyes osztályok kiváló szaktanárok vezetése alatt állanak. Miniszterileg engedélyezett tanszerek. Miniszterileg
ajánlott beszerzési forrás.

1

Orgonaépítési m ű i n t é z e t .

O r s z á g h Sándor

R i e g e r Ottó

orgona- é s
ha r m o n i u m g y á r o s
cs. és kir. udvari szállító
R.-Palota (Budapest

villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

l i u d a p e s t , V I I . , G a r a y - u t c z a 48.
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja

mellett)

a Ferenez József-rend lovagja.

Alapíttatott 18öl-ben.

A párisi és béesi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb á r b a n és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemesh a n g ú orgonákat szállít. 3 0 év óta 9 8 0
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb á r b a n és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt á r b a n elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kívánatra díjmentesen.

Az 188;. évi kiállításon «Nagy diszokle\él» és
nFerencz-József lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és elismerés.
Készit kellemes és tömör hangú, legjobb és legújabb rendszerű orgonákat. Klvállal javításokat
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben v a n nak. Szolid munka és jutányos árak. Áz orgonák
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint a z , hogy
a gyár alapítása ó t a 400-nál több ú j orgona lett
megrendelve és készítve.

Árjegyzék,

és részletes
díjmentesen

tervezet
kívánatra
küldetik.

Három szenzácziós theologiai újdonság.
I. AP0L0GÉTIKA.

ffl.

DEBRECZENI LELKÉSZI TÁR.

Irta: Eröss Lajos debreczeni ev. ref. theologiai tanár.
I. rész Az Istenről. II. rész A világról. III. rész Az emberről. IV. rész A vallásról. Hasonló nagyszabású munka
a magyar theologiai irodalomban még nem jelent meg.
Ara a 356 oldalra terjedő nagy 8-adrét alakú kötetnek
csinos vászonkötésben 8 korona.

(Gyakorlati ev. ref. Papi Lexikon.) III. kötete. Szerkeszti
S. Szabó József felavatott lelkész, debreczeni kollégiumi
tanár. Ezen nagyszabású műnek immár III. kötete jelent
meg. A szerkesztő legnevesebb írói gárdának tagjaival állítatta össze, figyelembe véve az I. és II. kötetre
beérkezett észrevételeket, úgy hogy ezen kötet világos
kincsesbányája az egyházi beszédek gyűjteményének és
Megszerezhető liavi 1 koronás részletfizetésre is.
hisszük, hogy ennek kiadásával szolgálatot tettünk a
nagytiszteletű lelkészi karnak. Ára az 592 oldalra terjedő nagy 8-adrét kötetnek csinos és erős vászonköí r t a : Lévay Lajos sárkereszturi ev. ref. lelkész. A nép- tésben 10 K. Az egész 12 kötetre terjedő mű ára 120 K.
szerű szerző müveinek ez már IV. kötete, melyet bőMegrendelhető havi 2 koronás részletfizetére is.
vebben ismertetni feleslegesnek tartjuk. Szerző munkái
Az itt felsorolt 3 munka együtt egyszerre megközkézen forognak és bátran állíthatjuk, hogy a gyakorlati szükséglétének megfelelőbb mű még nem jelent rendelve megszerezhető 2 koronás kedvezményes liavi
meg a könyvpiaczon. A kötet tartalmaz 17 egyházi be- részletfizetésre is.
szédet, függelékül szertartási beszédet és imákat, még
Megrendelések küldendők:
pedig 1 keresztelési, 1 egyházkelési, 1 konfirmácziói,
2 esketési és 1 áttérőhöz intézett beszédeket, részben
megfelelő imádságokkal együtt; négy halotti beszédet
és végül egy emlékbeszédet Szász Károly püspök felett.
előbb László Albert és t á r s a
Ara a 232 oldalra terjedő nagy 8-adrét alakú kötetnek
protestáns irodalmi könyvkiadóhivatalába
csinos és erős vászonkötésben 6 kor.

II. EGYHÁZI BESZEDEK.

H E G E D Ű S és S Á N D O R

Megszerezhető 1 koronás havi részletfizetésre is.
HORNYÁNSZKY

D E B I ? i : C Z E X B E > , K o s s u t l i - u í c z a 11. s z á m .

V I K T O R CS. É S K I R . UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA

BUDAPESTEN..

PROTESTÁNS
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP

Hirdetési díjak :
Két hasábos egész oldal . . . .
Fél oldal
Negyed oldal
Nyolczad oldal

40
20
10
5

kor.
kor.
kor.
kor.

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő :
H A M A R ISTVÁN.

M e g j e l e n i k m i n d e n vasárnap.

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a h o v á a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendök.

Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 tillér.

Előfizetési ára :

TARTALOM. V e z é r c z i k k : A református egyház szórványai. Tóth Lajos. — I s k o l a ü g y : A tanítóképző-intézeti tanárok képzéséről
és képesítéséről. — T á r c z a : Az alsó rend hareza a felső rendek ellen. Lévay Lajos. — K ö n y v i s m e r t e t é s : Magyar
evangélikus egyháztörténeti emlékek. Révész Kálmán. — K ü l f ö l d : Németországi egyházi szemle. Dr. Szlávik
Mátyás.
— R é g i s é g : Agendák a XVII. századból. Földváry László. — Irodalom. — E g y h á z . — Iskola. — E g y e s ü l e t . —
Gyászrovat. — K ü l ö n f é l é k — S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k . — P á l y á z a t o k . — H i r d e t é s e k .

A református egyház szórványai.
Magyar református egyházunk törvényei a
szórványokról, a melyek az erdélyi egyházkerület
régibb névtáraiban diaspora néven fordulnak elő,
külön és tüzetesen nem intézkednek, s némely
anyaegyházainknál a névtárakban fiókegyházak
alatt értetnek és jeleztetnek a tulajdonképeni szórványok is.
Egyházi törvényünknek az országos egyházi
közalapot tárgyazó része csak közbevetőleg említi
az országunkban s a társországokban elszórva
élő hitfeleinket, kiknek lelki gondozásáról, e czélból bel missziók s körutazó lelkipásztorok intézményének fentartásáról, gyámolításáról, esetleg újak
szervezéséről egész átalánosságban rendelkezik,
országos egyházi közalapunk tiszta jövedelmének
jelentékeny százalékát tűzvén ki e czélra, hogy
így egyházunknak és nemzetünknek az idegenek
közt könnyen elenyészhető ezer és ezer tagjai az
egyház és nemzet tagjaiul megtartassanak.
A szórványok valóban égető sebeit képezik
református egyházunk vérző testének.
így legközelebb is egyik fővárosi hírlapunk
a jelen korunkban hamvaiból feltámadt szegedi
anyaegyház felől mélyen elszomorító panaszt közöl,
t. i., hogy mintegy 12 szórványában élő hitfelei,
minden vallásosság és egyháziasság nélkül, teljesen elzül lenek, sőt úgyszólván elvadulnak, a távol
fekvő anyaegyház templomába egyáltalában nem
járnak, a hitvallás iránt tiszteletlenül viselkednek,
újszülött gyermekeiket nem kereszteltetik meg,
polgári házasságukat egyházilag nem szentesítik,
sőt halottjaikat pap nélkül önmaguk eltemetik.
Ennek a szembeötlő hitetlenségnek legfőbb oka
az, hogy nincs lelkipásztoruk s így lassankint
eltántorodnak a szegedi ref. anyaegyháztól, mely-

hez törvény szerint tartoznak. A szegedi reform,
egyház tehát közgyülésileg a fölöttes egyházi hatósághoz fordul sürgős intézkedés végett.
De nemcsak a legnépesebb tiszántúli egyházkerület sínlik ilyen hitfelekezeti bajokban; mert
ha például a dunamelléki ref. egyházkerületnek
a mult 1905. évre vonatkozó hivatalos névtárát
megtekintjük, azonnal szembetűnik itt is a dunatiszaközi, a dunántúli és szlavóniai sűrű pusztákban, illetőleg az ottani nagybirtokosok majorjai,
tanyái szállásaiban, s a feltűnőleg szaporodó szőlőtelepekben, mint megannyi egyházi szórványokban,
leginkább állandó cselédekként lakó vagy tartózkodó nagyszámú hitfeleinknek egyházilag és vallásfelekezetileg siralmas állapota. Az eloszlottak a
százakra menő szórványokban minden lelkipásztori
közvetlen érintkezést és hitoktatást, sőt legtöbbnyire
gyermekeik elemi iskoláztatását is nélkülöző helyzetben süllődnek; sőt azon anyaegyházközségekben,
melyekhez tartoznak, rendesen összeírva és névleg
nyilvántartva sincsenek, s létszámuk csak összesítve szerepel, vagy egyáltalában nincs is kimutatva. Sorsuk tehát hasonló a szegediekéhez, mert
náluk szintén hiányzik az egyházias élet s a hitfelekezeti kötelék, és a mennyiben egy részük
más vallású népes községekben él, gyermekeik az
esetleg helyben levő idegen népiskolákban, saját
hitfelekezetüktől elzárva lévén, szüleikkel együtt,
kik templomlátogatásban és istentiszteletben nem
részesülnek, rendesen elpápistásodnak.
Aránylag még legjobb helyzetben vannak a
Bács, Baranya, Somogy és Tolna vármegyékből
a szomszédos Szlavóniába kivándorló hitfeleink,
kiknek jelentékeny részéről már több missziói központ, illetőleg lelkészség által lehetőleg gondoskodva van. Köztük a németajkúak általában jobban
szervezkednek s rendes gondnokaik, sőt tanítóik
alatt tömörülve, vallásfelekezetileg is erősbödnek.

A hazai róm, katholíkus egyház már régen
felismerte a hitfelekezeti szórványos bajt s igyekezett is azt megorvosolni.
így például a váczi püspöki egyházmegyében,
Pest vármegye alsó részén s a volt Kiskunság
területén fekvő nagyszámú tágas pusztákban a
parochiális gyülekezetektől távol eső szórványokat
még 1854-ben 4 kerületre (eirculus) felosztván,
az egyházmegyei hatóság ottani hitfeleinek lelki
gondozását belmisszió útján sikeresen eszközölte,
illetőleg ma is eszközli. A szükséghez képest
kisegítőkül a keblebeli szerzetes házak tagjait is
felhasználja; sőt az időközben felosztott és benépesült néhány pusztán már rendes egyházakat is
alkotott.
Míg azonban a hatalmas római katholikus
egyház bőven el van látva mind a belmisszió
czéljára szolgáló külön alapokkal, mind az e téren
hivatalosan működő személyekkel, mit tehetünk
mi szegény magyar reformátusok saját erőnkből,
csak a dunamelléki egyházkerületünkben is több
ezerre menő szórványos hitfeleink érdekében, midőn
még hozzá gyengébb gyülekezeteink vannak leginkább és aránytalanul megterhelve a hozzájok
tartozó szórványokkal ?
így például a vagyonában és lélekszámában
alászállott, hajdan életerős gyöngyösi anyaegyházhoz 38 szórvány, a napjainkban új életre támadt,
hajdan nevezetes pécsi egyházhoz 86, az újdon
keletkezésű szabadkaihoz 22 szórvány van utalva.
A gyenge hévízgyörki anyaegyház H 74, sőt a
szintén erőtlen tápiószelei összesen 1500 lélekszámú szórványokat tüntetnek ki, s általában nagy
számmal vannak a 200-nál nagyobb népességű
szórványok csak magában a dunamelléki egyházkerületben is.
Szerintem világos és kétségtelen, hogy sem
egyes egyházmegyéink, illetőleg egyházkerületeink,
sem egyetemes magyar református egyházunk nem
képesek saját erejükből hitfelekezetünk nagyszámú
szórványait anyagilag és pedig kívánatos gyorsasággal segélyezni, őket egyházilag kellő rendbe
hozni s a fenyegető vallási és erkölcsi elzülléstől
gyökeresen megmenteni.
Ennélfogva egyetemes konventünknek, mint
törvény által a magyar református egyházat egyetemesen érdeklő ügyek elintézésére hivatott, a
missziói ügyeket vezető és intéző s az országos
egyházi közalapot kezelő és vele rendelkező testületnek sürgős feladatául tekintendő, hogy úgy az
anyaország, mint a társországok törvényhozása,
illetőleg kormánya útján oly állandó intézkedést
létesíttessen, hogy a szórványok hitfelekezeti szervezésére szükséges költség fedezetéül állami, illetőleg országos segély szavaztassék meg vagy az
állami költségvetésben már évenként megállapított

segély, a kimutatható szükséghez képest, felemeltessék és pedig külön és önálló törvény által,
például a törvényhozó testület hivatalos működésének cziklusai szerint 5 — 5 éves időtartamra.
Addig is azonban, míg ezen országos intézkedés létre jöhetne, szerintem a mi illetékes egyházi hatóságaink hivatva volnának a szórványok
s ezzel kapcsolatosan az úgynevezett fiókegyházak
szervezését és rendezését sürgősen megkezdeni s
előmozdítani, és pedig egyéni nézetem szerint olyképen, hogy a népesebb és tehetősebb fiókegyházak
és szórványok felekezeti népiskolákkal és tanítókkal ellátva leányegyházakká alakulnának, a
csekélyebb és erőtlenebb fiókegyházak és szórványok pedig czéiszerűen csoportosítva és beosztva
missziói központok és missziói köregyházakká,
illetőleg körlelkészségekké alkottatnának, remélhető lévén, hogy theologiai tanintézeteink ifjúságának örvendetes szaporodása s ez által lelkészi
karunknak is erősbödése fokozatosan lehetővé fogja
tenni missziói központjaink és köregyházainknak
rendes vagy egyelőre segédlelkérzekkel való kívánatos ellátását.
Tóth

Lajos,

e g y liáz t a n á c s o s .

LSKOLAÜGY.
A tanítóképző-intézeti tanárok képzéséről
és képesítéséről.
A tanítóképző-intézeti tanárok képzéséről és képesítéséről Lukács György közoktatásügyi miniszter új
szabályzatot adott ki, s dr. Pauer Imréhez, mint az új
„Orsz. tanítóképző-intézeti tanárvizsgáló bizottság" elnökéhez átírt, hogy az „Orsz. tanítóképző-intézeti tanárvizsgáló bizottság" szervezete tárgyában javaslatot terjesszen elő.
A szabályzat, mely rendezi a tanítóképző-intézeti
tanárok képesítésének és a jelöltek képzésének ügyét,
a következő:
A tanítóképző-intézeti tanárok képzése. 1. §. A
tanítóképző-intézeti tanárképzés czélja: a) hogy a jelölteket behatóbb filozófiai és pedagógiai tanulmányok
alapján elméletben és gyakorlatban megismertesse a
népoktatásnak s ebben különösen a tanítóképzésnek
feladataival, rendszerével és módszerével; b) hogy egyegy szakcsoportba foglalt tárgykörben a jelölteknek
szakképzettségét kiegészítse s ezenkívül a szakcsoportnak legalább egyik tárgyában mélyebb tudományos képzettséget adjon. 2. §. Tanítóképző-intézeti tanárjelöltek
lehetnek olyan okleveles polgári iskolai tanítók, a kiknek
oklevele azokból a tárgyakból, a melyek a tanítóképzőintézet tanári szakcsoportnak is tárgyai, jeles osztályzatú, a többi tárgyakból pedig jó osztályzatú. 3. §. A
jelölteknek az 5. §-ban felsorolt szakcsoportokra való

elméleti képzése az egyetemen vagy műegyetemen tör- állapítják meg s Ugyanok állítják kí és írják alá az
ténik, gyakorlati képzése pedig a vallás- és közoktatás- erről szóló bizonyítványt. A bizonyítványban feltüntetendő,
ügyi minisztertől arra kijelölt elemi iskolai tanítóképző- hogy a jelölt az ezen szabályzatban megkivánt gyakorintézetekben. 4. §. A képzés tanfolyama két évig tart.' A latokban „sikerrel", „jó", „jeles" vagy „kitűnő sikerrel"
kétéves tanfolyam magában foglalja mind az elméleti, mind vett részt. 14. §. Tanítóképző-intézeti tanárjelöltek számára
a gyakorlati képzést. 5. §. A szakcsoportok a következők : az állam polgáriskolai, illetőleg elemi iskolai tanító-(ta1. Filozófia és pedagógia (lélektan, logika, ethika, a filo- nítónő-)képző-intézetekkel kapcsolatban kollégiumokat állít,
zófia története; elméleti pedagógia, a pedagógia története, a hol a fölvett jelölteknek minden segítséget megad arra,
a hazai és a külföldi közoktatás szervezete.) II. Magyar hogy szakpályájukra gond nélkül készülhessenek. A kolnyelv és irodalom, történet, földrajz. III. Magyar nyelv és légium tagjai mellékfoglalkozásra nem vállalkozhatnak. A
irodalom,< német nyelv és irodalom. V. Mennyiségtani kollégium tagjai kétfélék: belső tagok és külső tagok. Belső
természettan (a természettani és csillagászati földrajzzal). tagok (ösztöndíjasok) lehetnek, kik ilyenekül felvétetnek;
VI. Állattan, növénytan, kémia ásványtannal, természet- külső tagok, kik ilyenekül jelentkezvén, erre engedélyt
tan. 6- §. A szakcsoport egyik tárgya — szabad választás nyernek. A kollégium vezető tanárait a vallás- és közokszerint — főtárgy, a többiek melléktárgyak; kivétel az tatásügyi miniszter nevezi ki és a kollégium rendtartását
I. szakcsoport, a melyben a filozófia és pedagógia egyenlő külön szabályzat által határozza meg. A kollégium feladata,
jelentőségű tárgyaknak tekintetnek s együttesen teszik hogy: a) az általános tanulmányi rend keretében résza szakcsoport egyedüli tárgyát. 7. §. Valamennyi szak- letesen megállapítsa az egyes kollégiumi jelöltek tanulcsoporton kötelező tárgyak a filozófiaiak köziil: a lélektan, mányi rendjét az egyetemi (műegyetemi) leczkerend alaplogika, filozófia története; a pedagógiaiak közül: az elméleti ján ; b) támogassa és ellenőrizze a tagok egyetemi
pedagógia, a pedagógia története ; továbbá a magyar nép- tanulmányait és szükség esetén kiegészítse azokat; c)
oktatás szervezete. 8. §. Minden jelölt köteles az egyetemen ellenőrizze a tagok iskolai gyakorlatait; d) gondoskodjék,
vagy műegyetemen félévenkint legalább heti 20 órát hall- hogy a tagok a latin nyelvben és legalább egy modern
gatni, beleszámítva a gyakorlatokat is. 9. §. A jelöltek köte- idegen nyelvben (német, franczia, angol, olasz) magukat
lesek a hallgatott tárgyakból félévenkint legalább 12 órai gyakorolhassák; e) gondoskodjék arról, hogy a tagok
kollokviumot felmutatni; még pedig mind afilozófiaiés testgyakorlatokat rendszeresen folytassanak.
pedagógiai tárgyakból, mind szakcsoportjuk fő- és melII. A tanítóképző-intézeti tanárok képesítése. A) Vizsléktárgyaiból. 10. §. A vallás- és közoktatásügyi miniszter gáló-bizottság. 15. §. A tanítóképző-intézeti tanárok
az egyetem székhelyén elemi iskolai tanító-(tanítónő-) képesítésére a vallás- és közoktatásügyi miniszter állami
képző-intézeteket jelöl ki, a melyekben a .jelöltek didak- vizsgáló-bizottságot nevez ki Budapest székhellyel. 16. §.
tikai gyakorlatukat végzik. Erre a czélra nem csupán A vizsgáló-bizottság áll: az elnökből, —• egy alelnökből,
állami, hanem — a fentartó hatóság beleegyezésével a ki szükség esetén az elnököt helyettesíti,— egy jegyzőből
— más jellegű képzőintézetek is kijelölhetők. 11. §. A és meg nem határozott számú vizsgáló-bizottsági tagokból.
didaktikai gyakorlat áll: hospitálásból a tanítóképző-inté- A tagok azok közül a főiskolai tanárok közül neveztetnek
zetben és a gyakorlóiskolában és folytatólagos tanításból ki, a kik az 5. §-ban felsorolt szakcsoportokban előfora tanítóképző-intézetben. Egy-egy jelölt folytatólagos duló tárgyakat a budapesti egyetemen vagy műegyetemen
tanítása négy hétig tart, a tanfolyam tartama alatt a előadják. 17. §. Az egyes vizsgálatokon jelen vannak:
jelölt által bármikor kérhető időben. 12. §. A jelölttől az elnök (vagy helyette az alelnök), a jegyző, a ki a
kért időn belül a hospitálás és folytatólagos tanítás jegyzőkönyvet vezeti és az illetékes vizsgáló-bizottsági
tárgyát, anyagát, osztályát és részletes módozatait a tagok. 18. §. Az ezen szabályzat szerint működő vizsgyakorlatra kijelölt tanintézet igazgatója — az illető gáló-bizottság hatásköre csak az 5. §-ban felsorolt szakszaktanárok meghallgatása után — esetről-esetre álla- csoportokból való képesítésre terjed ki. 19. §. Az elnök
pítja meg saját hatáskörében. Folytatólagos tanításait (akadályoztatása esetén az alelnök) vezeti a bizottság
a jelölt az illetékes szaktanár vezetése alatt és állandó mindennemű tevékenységét; az egyes vizsgálatokra ő
jelenlétében végzi. 13- §. Gyakorlatainak befejezése után hívja meg a vizsgáló-bizottsági tagokat. Minden év végén
a jelölt bizonyítványt kap a didaktikai gyakorlatokban jelentést tesz a vallás- ós közoktatásügyi miniszternek a
való részvételéről. A didaktikai gyakorlatok eredményét bizottság működéséről. Az elnöknek eme teendőiben ajegyző
a gyakorlatra rendelt tanítóképző-intézet igazgatója és segédkezik. — B) Jelentkezés a vizsgálatra. 20. §. A
a jelölt gyakorlatainak vezetésében résztvett szaktanárok folyamodványok a vizsgálatra való bocsátásért a bizott-
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Kélvin-tér mellett.

Tessék: próbát tenni.

Ság elnökéhez nyújtandók be. A folyamodványban megjelölendő a szakcsoport és a választott főtárgy. 21. §. A
folyamodványhoz melléklendők : a) Születési bizonyítvány.
b) Honossági bizonyítvány, c) Életrajz, a melyben a
jelölt leírja tanulmányainak menetét, irányát és terjedelmét, nyelvi ismereteit s esetleg irodalmi működését, d)
Elemi népiskolai tanítói oklevél, vagy pedig középiskolai
érettségi bizonyítvány, e) Polgáriskolai tanítói oklevél
abból a szakcsoportból, a mely a választott tanítóképzőintézeti szakcsoport tárgyait magában foglalja és a mely
a tanitóképző-intézeti szakcsoport tárgyaiból jeles, a
többi tárgyból legalább jó osztályzatú, f ) Leczkekönyv
(index), a mely bizonyítsa, hogy a folyamodó a polgáriskolai tanítói oklevél megszerzése után valamely hazai
egyetemen vagy műegyetemen már legalább három félévet hallgatott s a negyedikre beiratkozott és ott e
szabályzat 8. és 9. §§-ban megszabott követelményeknek
eleget tett. g) Bizonyítvány a vallás- és közoktatásügyi
minisztertől arra feljogosított tanítóképző-intézet igazgatóságától arról, hogy a folyamodó jelölt a 11. §-ban
megszabott didaktikai gyakorlatokban sikerrel vett részt.
h) Bizonyítvány arról, hogy a jelöltnek valamely modern
nyelvből (14. §. d), az I—IV. szakcsoportbeli jelöltnek
ezenkívül a latin nyelvből is van annyi készsége, a
mennyi könnyebb prózai szöveg fordításához szükséges.
— C) Vizsgálati eljárás ós általános követelmények.
22. §. A képesítő-vizsgálat áll: a) zárthelyi írásbeli
vizsgálatból, és b) szóbeli vizsgálatból; ez utóbbi nyilvános. 23. §. A zárthelyi dolgozat czélja: meggyőződést
szerezni arról, hogy a jelölt segédeszközök nélkül is
képes-e főtárgyában s annak egyes részleteiben megfelelő
jártasságot felmutatni. A zárthelyi dolgozathoz a logarithmus-tábla kivételével semmiféle segédkönyv használata
nincs megengedve. A német nyelvi dolgozat németül Írandó.
A természettudományokból olyan feladat adandó, a mely
a laboratóriumi munkákban és kísérletekben való jártasság kipuhatolására is alkalmas. A zárthelyi dolgozat
elkészítésére az elnöktől kitűzött napon 10 órai idő
engedtetik. 24. §. A zárthelyi dolgozatot az elnök az
illetékes vizsgáló-bizottsági tagnak adja ki bírálatra, a
ki arról a szóbeli vizsgálatot megelőzőleg jelentést tesz.
A zárthelyi dolgozatról adott kedvezőtlen véleménynek
visszavető hatása nincs s a végleges eredmény csak a
szóbeli vizsgálat után az egész vizsgálat együttes elbírálása alapján állapíttatik meg. 25. §. A szóbeli vizsgálat
czélja a szóbeliség közvetlen útján meggyőződést szerezni
arról, hogy a) a jelöltnek választott főtárgyában megvan-e
a tudomány mai álláspontjának megfelelő jártassága,
kellő áttekintése a tudományág rendszerén és tájékozottsága a tudományos módszerekben; továbbá, hogy
főtárgyának általa megjelölendő legalább egyik részében
van-e olyan részletes irodalmi tanulmányon alapuló képzettsége, a mely tudományos munkásságra képesít, b)
Van-e a jelöltnek tájékozottsága a filozófia és pedagógia
történetében; ismeri-e behatóan a népoktatás összes
intézményeinek s különösen a tanítóképzésnek szerve-

zetét és újabbkori fejlődéstörténetét, első sorban Magyarországon, továbbá Ausztriában, Német-, Franczia- és
Angolországban. 26. §. A sikerült vizsgálatok osztályzatai:
kitűnő, dicséretes, jó, elégséges.

TÁRCZA.
Az alsó rend hareza a felső rendek ellen.*
— Egyházi beszéd. —
Fii. 2, 4—5. „Ne nézze kiki csak a
maga hasznát, hanem minden a mások
hasznát is nézze. Annak okáért azon
indulat legyen bennetek, mely volt a
Krisztus Jézusban is."

Az apostol szomorú szívvel látván, hogy a filippibeli
keresztyének között az irigység, versengés és egyenetlenség rossz szelleme dúl: mint egy édesatya gyermekeit, úgy kéri ő is a Krisztusban szerelmes atyjafiait,
hogy teljesítsék be az ő örömét és legyenek mindannyian
egyazon indulattal, egy értelemmel és egy akarattal. E
végből így inti őket tovább: „Ne nézze kiki csak a
maga hasznát, hanem minden a mások hasznát is nézze.
Annakokáért azon indulat legyen bennetek, mely volt a
Krisztus Jézusban is".
Ha az apostolnak ez intését mi is mindannyian megszívlelnék ; ha az az indulat lakoznék a mai társadalomnak úgy egyes, mint összes tagjaiban, mely volt az
emberiség legfőbb példányképében, a Jézus Krisztusban, vagyis az alázatosságnak és önmegtagadásnak, az
igazságnak és a szeretetnek lelke: bizony mondom, nem
honolna akkor annyi elégedetlenség, annyi keserű érzés
a keblekben, és nem támadna akkor meghasonlás sem
a háznépek között, sem az emberiség nagy családjában.
És — a mire ez órában különös figyelmet kívánok fordítani, — nem isinernők akkor azt a hova-tovább nagyobb
hullámokat verő társadalmi mozgalmat, mely a mi jó
magyar népünk egyrészét is a küzdelem terére szólította
s mely a külföldi előhaladottabb államokban már valóságos élethalál-harcczá fajult el: mintegy az alsó rend
harczává a felső rendek ellen.
Miért, honnan ez a harcz, ez az ádáz küzdelem ?
Erre a kérdésre nem épen könnyű a felelet. Legközönségesebb az a felfogás, hogy a szoczializmus — a mint
ezt a társadalmi mozgolódást nevezni szokták — voltaképen a szegényebb sorsú emberek anyagi s erkölcsi
helyzetének a javítását, megkönnyítését czélozza. Mások
ellenben egyoldalúlag csak magát a népet okolják, hogy
t. i. annak az irigysége, telhetetlensége, dologtalansága,
mértékletlensége, költekező életmódja és lelki eldurvulása
okozza a bajt. De talán nem tévedek, ha én részemről
azokkal tartok, a kik viszont azt mondják: „A dolgozó
Ezt az egyházi beszédet, mely bölcsen és tapintatosan, tiszta
evangéliömi szempontok szerint birálva viszi a templomi szószékre
a szocziális kérdést, aktualitásánál fogva is érdemesnek találtuk
a közlésre.
Szerk.

osztályoknak a felsőbbekkel való összeütközése onnan
ered, mert az az első és főparancsolat: szeresd felebarátodat, mint tenmagadat! ma már nagyon is feledésbe
ment. Az emberek önzők lettek úgy alant, mint fent;
nem erkölcsi czélok, hanem az anyagi haszon vezeti
őket, és a haladás nevében gázolják agyon az erősek
és hatalmasok a gyengéket, a kis embereket. Nem csoda
aztán, ha a hitében ós erkölcsi érzületében különben is
megingott munkásosztály viszont vak dühvel támad nem
egy helyt a társadalmi rend és annak képviselői ellen".
(Bernát Istán.)
Bármi legyen is azonban oka ós eredete a mindenfelől nyilvánuló elégedetlenségnek, a baj — sajnos —megvan s keresnünk kell az orvosságát kölcsönös jóakarattal és higgadtsággal. Mint minden egyéb erkölcsi
vagy anyagi bajnak, ennek a most felfakadt sebnek is
az orvosságát keressük mint keresztyének mindenekelőtt
vallásunk szent könyvében, a Jézus evangéliomában, s
vegyük abból ez alkalommal fontolóra azokat az igéket,
melyeket a íilippibeliekhez írt levélből felolvastam: „Ne
nézze kiki stb."
*

*

*

„Ne nézze kihicsak a maga hasznát!" mondja a nagy
Mester nevében ós szellemében az apostol. — Hogy a
földi röghöz kötött embernek a maga hasznát, a maga
érdekét is kell nézni és keresni: erre tanítani és nógatni
természetesen senkit sem kell. Önmagunk szeretete úgyis
a vérében, természetében van minden embernek ; és épen
az a baj, hogy az emberiség nagyrésze mindig és mindenütt csakis azt az édes ént s annak a javát, érdekét
tekinti. Ezt a mai nyelvszokás önzésnek nevezi. Ez az
önzés vagy önérdek okozza a világon úgyszólván a legtöbb bajt; mert az olyan, mint például a tűz, mely a míg
szobánkat melegíti, áldott dolog, mihelyt azonban a ház
fedelébe kap, veszedelmessé válhatik. A mai társadalmi
bajoknak is jórészét — azt mondják a mai állapottal
elégedetlenek — első sorban a vagyonosabbaknak, a
gazdagoknak ez a túlságba vitt önzése okozza.
Hát annyi kétségtelen, hogy a jobb módban, előkelő állásban élők — határtalan önzésüktől vezettetve
— minden időben hajlandók voltak arra, hogy csak a
maguk hasznát nézzék s hogy meggazdagodásuk érdekében minden lelkiismeretfurdalás nélkül lehetőleg kizsákmányolják és elnyomják az alájok rendelteket, —
Krisztus előtt mintegy ötszáz esztendővel — mint olvassuk a történelemben — 18 ezer római lakos hagyta el
a várost, mivelhogy helyzetük a felsőbbrendűek önző és
igazságtalan eljárása miatt már rendkívül nyomasztóvá
vált. A római tanács a nép egyik kedvelt emberét küldte
hozzájok, a kinek sikerült nemsokára kibékíteni őket, azzal
az ismeretes mesével, mely rövidre fogva ekkópen hangzik:
Egyszer a kenyérkereső kezek ós a dologban fáradó
lábak fellázadtak a henye és csak emészteni tudó gyomor
ellen és megtagadták tőle a táplálékot. Hajh, de csakhamar rájöttek, hogy ilyen módon ők maguk is elpusztulnak, s még idejében észretérvén, újból dolgozni kezdtek

a közös javukat eszközlő gyomor számára tovább. —
Ennek a mesének igazságát jó lenne megszívlelniük ma
is az alsóbb renden lévőknek úgy, mint a felsőbbeknek:
hogy ne nézné kiki csak a maga hasznát, hanem a
másokét is, s hogy meggondolnák, miként egyik a másik
szolgálata nélkül, mindannyian pedig a közjólét előmozdítására hivatott polgári társadalom nélkül meg nem
élhetnek.
A Krisztus vallása, a hol azt befogadták, nagyban
mérsékelte, de teljesen még sem szüntette meg a bőségben
élők önzését, kapzsiságát. Legvilágosabban látjuk ezt a
Jakab apostol leveléből, a ki az ötödik részben egész
felháborodással kiált fel: „No immár, ti gazdagok, sírjatok jajgatással, a rátok következendő nyomorúságaitokon.
Imé a munkásoknak bére, kik tartományaitokat megaratták
s melyet ti csalárdsággal visszatartottatok, égre kiált és
az aratók kiáltásai a seregek Urának füleibe eljutottak."
És Jézus is, a gazdagról és a szegény Lázárról mondott
evangéliomi történetben, nyilván a testvéri szeretet és
részvét nemes indulatait kívánta fölkelteni a gazdagok
szivében, s mintegy utat mutatott arra, hogy e gyarló
földi életben kikerülhetetlen bajokat és szenvedéseket
mily könnyen meg lehetne gyógyítani önzetlen jó akarattal, odaadó felebaráti szeretettel.
Távol legyen tőlem, hogy innen e szószékről, vagy
bármely más helyről a gazdagok, a felsőrenden lévők
ellen türelmetlen vagy szeretetlen hangon szóljak. Én
jól tudom, mit mond bölcs Salamon (Péld. 22, 2.): „A
gazdag és szegény összetalálkoznak, mindkettőt pedig az
Űr szerzi". Gazdagok és szegények mindenkor voltak,
mindenkor lesznek az emberi társadalomban; ez Isten
rendelése. Ám „Az igaz boldogság nem áll ebben:
Mennyi földi jó van kezemben; Mert az mind elmúlik :
Megelégedés, kegyesség, Ez az igazi nyereség." . . .
Nem ért tehát senki félre, ha azt mondom, hogy valamint van olyan szegénység is, melyet maga szerez az
ember magának, viszont van olyan gazdagság is, a mely
nem Istentől, hanem az ördög csalárdsága által vagyon
s csak ördögi czéloknak szolgál. Sokan vannak ma is,
kik embertársaik megkárosításával, minden jog és igazság
lábbal taposásával szerezték és szaporítják vagyonukat.
És sokan vannak, kik míg maguk bársonyba és bíborba
öltözködnek s mindennap vígan laknak, mint az evangéliomi gazdag, addig a földhöz ragadt szegények, a sorssújtotta Lázárok számára nincs egyetlen résztvevő szavuk, egyetlen falat kenyerük sem, és nem is gondolnak
arra, hogy Isten a szegények részét a gazdagoknál tette
le, s hogy a kinek több adatott, több is kívántatik attól.
Mindezen jogtalanság, önző és igazságtalan cselekedet és szűkkeblűség szüli aztán a mostoha sorsúak
keblében azt az elégedetlenséget, mely nem éri be ma
már a csendes panasszal, hanem itt-ott hangos kitörésben
nyilvánul s mely, sajnos, igen alkalmas arra, hogy a
társadalmi békét megrontsa. — Az orvosság itt nem lehet
más, mint a mit az apostol ajánl: „Ne nézze kiki csak a
maga hasznát, hanem minden a mások hasznát is nézze".

LG kell tenni arról a túlságba vitt önzésről, mely ellenkezik a Krisztus törvényével, a felebaráti szeretettel!
Tekintse az a magas polezon lilő necsak a maga, hanem
az alantas sorban levők érdekét is! Ne keresse a gazdag
csak a maga hasznát, a maga kényelmét, hanem legyen
érző szíve, segítő jobbja a megélhetés nehéz gondjaival
küzdő szegény felebarátjaival szemben is. A munkaadó,
a gazda necsak a maga jogát emlegesse, hanem vegye
fontolóra a neki verejtékező munkás igazát is! Vagyis
mindannyian törekedjenek arra, hogy azon indulat legyen
bennük, mely volt a Jézus Krisztusban, t. i. az igazságnak
és a szeretetnek lelke.
Lévay Lajos.
(Folyt, következik.)

KÖN Y VISMERTETÉS.
Magyar evangélikus egyháztörténeti emlékek. (Monuraenta historica evangelicorum in Ilungaria.) A tótprónai és blatniczai Prónaynemzetség acsai levéltárából és könyvtárából kiadja báró Prónay
Dezső. Sajtó alá rendezte Stromp László. Budapest, 1905. Hornyánszky Viktor kny. 8-r. 8, 687 1.

Sok tekintetben szomorú egyházirodalmi viszonyaink
között örvendetes jelenségnek tartjuk, hogy a legújabb
időben erős lendületet vett a magyar egyháztörténelmi
emlékek összegyűjtése és kiadása. A Szent-István-Társulat
már két hatalmas kötetet bocsátott közre a reformácziókorabeli emlékekből; a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság négy év óta minden esztendőben kiadott s ezentúl is
évenkint közre fog bocsátani egy-egy kötet magyar
protestáns egyháztörténeti Adattárt; legközelebb pedig
báró Prónay Dezsőnek, a hazai ágostai hitv. evangélikus
egyház egyetemes felügyelőjének példás áldozatkészsége
tette lehetővé megjelenését a fent megnevezett díszes
nagy kötetnek, melyet ezúttal ismertetni kívánunk.
A tótprónai és blatniczai Prónay-nemzetség tagjai
immár évszázadok óta visznek előkelő szerepet egyházuk
s hazánk történetében. Nem csoda tehát, ha családi
levéltárukban és könyvtárukban igen sok értékes egyháztörténeti anyag halmozódott össze. Az előttünk fekvő
kötet csak egy kis részlet az acsai könyv- ós levéltár
gazdag tartalmából.
A kiválogatást és a sajtó alá rendezést Stromp
László pozsonyi ev. theologiai tanár végezte, ki a Magyar
Prot. Egyháztörténeti Adattárnak is szerkesztője. Munkájában nagy szorgalommal és körültekintéssel járt el,
mit elismeréssel kell kiemelnünk, ha nem helyeseljük is
mindenben az általa követett elveket. Az érdemes szerkesztő ugyanis „az egyes okiratokat teljesen hű másolatban, orthographiájuk hü megtartásával, sőt hibáiknak is
teljes épségben való meghagyásával" nyújtja a történetírás rendelkezésére. A kiadásnak ezt az elvét aligha
tarthatjuk helyesnek, mikor leginkább XVIIl-ik századi
kéziratokkal s ezek közt igen gyakran nagyon is hibás
másolatokkal van dolgunk. Annak alig van értelme, hogy
ha a gondatlan vagy tudatlan másoló pl. Seepusiensis
helyett Sepunensis-1, Solt helyett Sold-ot, Ory helyett

Ozy-1, Cisdanubianus helyett Cistibiscanus-1 írt, a közlő
mindezeket a nyilvánvaló szarvashibákat, mint valami
szentírást, minden változtatás, kiigazítás vagy megjegyzés
nélkül lenyomassa. Stromp László maga is észreveszi
egypár helyen, hogy eljárása nem helyes, a mennyiben
pl. a 322. és 342. lapokon a jegyzetben mégis csak
megigazítja a nyilván hibás szöveget.
A kötet legelső s talán legértékesebb darabja a
Wittenbergben lelkészszé avatott magyarok jegyzéke, 1541
—1610. A közlés alapját Lányi Mátyás 1772—1774
körüli másolata szolgáltatta, melyet azonban Stromp
nagy mértékben javított és pótolt a Wittenberger Ordiniertenbuch (1537—1560) adataiból. E jegyzék háromszázötven magyarországi lutheránus pap nevét és életrajzi
adatait foglalja magában hetven esztendőről s nemcsak
egyháztörténeti, hanem iskolaügyi és művelődéstörténeti
értéke is van. Az akkoriban szokásos keltezéseket (dátum),
melyek a szentek napjaihoz kapcsolódnak, a szerkesztő
a mai szokás szerint, nagy gonddal és teljes pontossággal átírta.
A II. szám alatt három Thököly-emléket találunk.
Legérdekesebb ós legterjedelmesebb a harmadik, Thökölynek 1684-ben kelt kiáltványa, melyben visszautasítja
a lázadás vádját, történeti és közjogi érvekkel bizonyítja, hogy fegyverfogása a megtámadott alkotmány
és vallásszabadság érdekében jogos és törvényes.
AIII. szám alatt azoknak a lelkészeknek névjegyzéke
(Lelkészavatások a Tisza-kerületi megyei szuperintendensek
idejéből) olvasható, kiket Tisza-kerületi megyei szuperintendensek avattak fel 1704—1738-ig. Itt is sok érdekes
életrajzi adattal találkozunk.
A IV., V., VII. és XIII. számok alatt a magyarországi protestánsok sérelmeire vonatkozó országgyűlési
iratok és felsógfolyamodványok vannak közölve az 1708.,
1715., 1736. és 1774. évből.
A VI. és VIII. sz. alatti közlemények a hazai ág.
hitv. evangélikus egyház beltörténetére vonatkoznak.
A IX. és X. számú közlemények szintén a vallási
sérelmekről szólnak. Az utóbbinak Stromp a következő
czímet adta: A felvidéki ev. nemesség szövetkezése vallásos
és alkotmányos jogai megvédése czéljából Az itt közölt
iratok valtaképen megbízólevelek azon férfiak számára,
kiket az aláíró nemesek vallásos és egyéb ügyeikben
képviseletükkel megbíztak, a kiknek neve azonban az
iratokba nincs beiktatva. A nagyszámú aláírással és
pecsétekkel ellátott okiratok genealógiai és czímertani
fontossággal bírnak.
A XI. számú közlemény, egy 1769-ből való munkálat az iskolák jobb karba hozásáról, a hazai tanügy
történetéhez szolgáltat becses adalékot.
A XII. szám alatt a reformátusok 1773. évi Bugyiban tartott konventjének jegyzőkönyve van közölve,
sajnos, egy nagyon hibás másolat után. E nagy jelentőségű konvent jegyzőkönyvét sokkal jobb másolatról
közölte már Liszkay József a Magyar Protestáns Figyelmező 1876. évf 3 1 8 - 3 2 2 . lapjain.

A XIV. szám alatt Prónay Gábor egyháztörténeti
érdekű leveleiből kapunk 86 darabot, az 1734—1755.
évekből. Nagybecsű levelek a magyar evangelikus egyházi élet azon korszakából, melynek középpontján mint
vezető, tanácsadó, patrónus és Maecenas, Prónay Gábor
állott, kivel a reformátusok hasonló nagy embere, a
debreczeni Domokos Márton, szintén állandó összeköttetésben volt. Nagyérdekű itt a többek közt Fábry
Gergely szuperintendensnek 1751-ben kelt levele, mely
szomorú, de hü képét adja az üldözött és elnyomott
magyar lutheránus egyházak akkori zilált állapotának s
a papság tudományos színvonala sülyedésének. „A tanítók
(lelkészek) között — írja — sokaknál nagy a tudatlanság;
az iskolákból időnek előtte kiragadtatván, az Istenről
való tudománynak csak az első betűire is alig mehettek,
nem hogy a theologiába lévő tökélletessebb tudományokba
szükséges fundamentumot vethettek volna ; a deák s egyéb
hasznos nyelveket kevesen értik, hogy más nyelveken
kibocsátott írásokkal magokon segíthetnének." Általában
elmondhatjuk, hogy e levelek nélkül a magyar evangélikus egyház azon időbeli történetét megírni nem
lehetne.
Epen ily becses a XV. szám alatt közölt Vegyes
levelek gyűjteménye az 1748—1791. évekből. Ez az 51
eredeti levél, négynek kivételével, az Ivánka Sámuel
nevét viselő gyűjteményből van véve, mely vétel útján
a Prónay-levéltárba jutott. A levélírók legnagyobb része
evangelikus szuperintendens és esperes, így a levelek
tárgya is főleg egyházi érdekű. Több fontos adatot
találunk bennük az akkori házassági jogra és eljárásra
nézve. Nagyon érdekesek a II. Rákóczi Ferenez idejéből
való szuperintendensi körlevelek, melyek nagyrésze bűnbánatot és böjtöt, sőt az egyik levél (32.) a közlemény
rubruma szerint bűnbocsánatot is hirdet, a mi azonban
nyilvánvaló sajtóhiba bűnbánat helyett. Eszembe jut
II József császár, a ki egy kemény rendelete után azt
irta vagy izente a debreczeni kálvinistáknak: „Azért
nem kell mindjárt böjtöt hirdetni". Tudjuk különben,
hogy még 1849-ben is, mikor már minden más fegyver
elfogyott, országos böjttel akartuk megverni a muszkát.
Igen becses (26.) a Dispensatoris Balázs lelkész 1683
febr. 5-én kelt ordinationalis levele (felszentelési bizonyítvány), melynek szövege később nyomtatásban használtatott, továbbá Pilarik István szuperintendens 1706
ápr. 30-iki levele (30.), melyben Kermann Dánielnek
szuperintendenssé választását írja le, a mi csak kevés
nemes és még kevesebb lelkész jelenlétében ment végbe.
E választás ellen Major Pál puchói lelkész ünnepélyesen
óvást emelt, a miből nem csekély botrány származott.
A nagy terjedelmű és gazdag tartalmú kötet használatát két pontos index (egyik a személynevek, másik
a helységnevek mutatója) könnyíti meg. A mutatók összeállításáért. valamint az egyes közlemények elébe tett
helyes kivonatokért Stromp László, a szerkesztő érdemli
elismerésünket; a nyereségért pedig, a mit e kötet hazai
történetirodalmunk számára jelent, a kiadót, báró Prónay

Dezsőt illeti méltán köszönet, kinek nemes példaadását
vajha mennél többen követnék előkelő, protestáns férfiaink, a családi levéltáraikban található egyháztörténeti
anyag egybegyűjtése és kiadása által
Révész

Kálmán.

KÜLFÖLD.
Németországi egyházi szemle.
Arper weimári diakónus igen érdemes ós tanulságos munkát végzett azzal, hogy egyháztartományonként
összeállította a német evang. lelkészek javadalmazását és
nyugdíjilletményeit.
A következőkben tesszük közzé az
érdekes adatokat:
Tartoroányegybáz neve

törzsfizetés

Anhalt
Baden
Bajorország
Braunschweig
Elzász-Lothringia
Hamburg
Hessen
Lippe-Detmold
Lippe-Schaumburg
Lübeck
Mecklenb.-Schwerin
Oldenburg
Oldenburg-Birkenfeld
Poroszország

korpótlók

2400
2000
1930
2400
2000
4000
2100
2100
2100
3600
3000
2200
2400
1800

legmagasabb
fizetés

szolgálati
évek

9
7
8
9
5
4
9
5
8
4
5
6
8
5

27
26
45
27
30
20
30
25
24
30
15
30
27
25

5900 márka
4600
„
3370
„
6000
„
4000
„
6000
„
5000
„
4000
„
4500
„
4800
„
5000
„
4600
„
4800
„
4800
„

6
6
6
7
6
6
7
5
5
5
PT
5
7

24
24
30
28
30
30
28
25
25
25
25
21

4000
4200
4800
4500
3500
4000
4500
4000
3600
3900
4200
4100

—

3564 márka

cs G00 m á r k á i g pótlók

id. Reuss
ifj. Reuss
Szászország
Sz.-Altenburg
Sz.-Kóburg
Sz.-Gotha
Sz.-Meiningen
Sz.-Weimar
Sváb-Rudolstadt
Sváb-Sondershausen
Waldeck
Württemberg
Átlag

2000
2000
2400
2100
1700
2000
2100
2000
2100
2100
1800
2400
2260

„
„
„
„
,
„
„
„
„
„
„
„

A lelkészek nyugdíjilletményei a következő táblázatból vehetők ki:
„O
A t u r t o m á n y e g ; b á i nove

Anhalt
Raden
R.-Bajorország
Pf.-Bajorország
Elzász-Lothringia

«

60 c ÍP g
~ §09 ^ sfcB oN %
-3
a o
1000
1120
1200
1400

4550
3120
2250
2000
2854

Legmagasabb

^gdíjigény
A nyugdíjba
ez ámítható
S7f.i£rí nyugdíjmeny

50
45
—
35
40

6500
3900
2250
2400
3588

600 m.
600 „

Hamburg
Hessen
Lippe-Detmold
Lübeck
Mecklenb.-Schwerin
Oldenburg
Oldenb-Birkenfeld
Poroszországid. Reuss
ifj. Reuss
Szászország
Sz.-Altenburg

1600
1040
960
1833
1250
1960
1350
1800
800
880
1140
1400
-f- lakiís
Sz.-Koburg
720
Sz.-Gotha
928
Sz.-Meiningen
1250
Sz.-Weimar
900
Sváb-Rudolstadt
840
Sváb-Sondershausen 960
Waldeck
700
Wiirttemberg
1040
Átlag
1172

4200
4800
3000
3666
2875
4000
3570
3000
2800
3224
3564
3000
Inkás
2520
3024
2750
2800
2520
3220
3000
3250
3222

—
40 6000
2200
50 6000
300
30 3000
—
35 4125
—
50 4500
—
-30 4000
300
50 4590
40 3900-5000 200
37 3300—5000 200
37 3896
10%
600
40 4320
—
3300
28

37
37
42
37
37
37
25
40

2880
3456
3500
3200
2880
3360
3000
4000

—

3871

ni
»

n
»

n
}}

„
»

»

n
n
»

100 r>
320 n
—

»

—

n

6% »
300
300 T)
—

.

»

—

A lelkészek mellékjövedelmei ez összeállításnál
nincsenek figyelembe véve. Meglehetős tarka képe ez a
német ev. lelkészek javadalmazásának, mely azonban
messze fölötte áll a magyar protest. papi kongruának.
Még tarkább képet nyújt a lelkészek özvegyeinek nyugdíja, mely a kiskorú gyermekeknek szóló illetményeken
kívül tartomány-egyházanként 800 és 1500 márka között
váltakozik. Átlag a legcsekélyebb nyugdíj 735, a legmagasabb 1169 s 7 gyermek mellett 15 évi szolgálat
után 1385 márka.
*

*

Míg az eddig jelzett művek többé-kevésbbé még Luther
theologiájának alapján állanak, addig a legújabb történetkritikai theol. iskola már nyíltan vele szemben áll.
E nemben a legvakmerőbb Wernle : „Die Anfánge unserer Religion" és Köhler „Luther uncl Denifle" cz. műve
s népesebb alakban a Schiele-féle vallástörténeti népkönyvek. A lutherizmus és a mai theologia közötti elvi
ellentétet legjobban világítja meg Walther rostocki tanár
ós ismert nevű Luther-tudós „Das Érbe der Reform ation
im Kampfe der Gegenwart" ,cz. művében. Végül azt a
kérdést is érinti a szerző, hogy mit tehet az egyház a
romboló támadásokkal szemben a reformáczió drága
örökségének megvédése tekintetében, mely kérdésben
az egyetemi tudomány szabadságáról s a lelkészeknek
a hitvallásokra való kötelezettségéről szóló iratok és
nyilatkozatok az irányadók. Jeles mű e nemben Bachmann : „Was kann die Kirche von der Theologie der
Gegenwart lemen?" cz. műve. Ez összeállítást, bár nem
olyan ellentétes alakban, mi is találónak és megfelelőnek mondjuk.
Eperjes.
Dr. Szlávik Mátyás.

*

Érdekes összeállítást találunk Luthardt ev. luth.
egyházi lapjában arra nézve, hogy mire van szüksége
a végzett theológusnak a legújabb synodális vizsgálathoz.
Hogy mit értsünk a reformáczió öröksége alatt, arra a
dogmatörténet tanít meg bennünket. Thomasius művét
méltán egészíti ki Harnack nagyhírű művének 3. kötete,
s Loofs és Seeberg műve. Luther theologiáját Harnack
T. és Köstlin művéből kell tanulmányoznunk. A Symbolikák közül az Ohler- és Nösgen-félét és Frank művét
a Formula Concordiaeról ajánlja. E műveket a reformáczió örökségéhez pozitív viszony fűzi. Hogy az újabb
theologia mennyiben ellentétes a reformáczióval szemben, csakis annak komoly és alapvető tanulmányozása
alapján érthető meg teljesen. Ide való Harnack dogmatörténetének 3-ik kötete, Loofs művének 79. és 91. §-ai,
Herrmann: Busse d.es ev. Christen, Verkehr des Christen
mit Gott és Ethik ; Ritschl: Rechtfertigung und Versöhnung; Kaftan: Dogmatika, Brauchen wir ein neues
Dogma és Die Verpflichtung auf das Bekenntniss der
evang. Kirche; Gottschick: Die Kirchlichkeit der s. g.
kirchl. Theologie és főleg Harnack: Das Wesen des
Christentums cz. műve Lemme és Walther ellenirataival.

RÉGISÉG.
Agendák a XVII. századból.
Modus Sepeliendi Funera.
I. Ante portám canatur: „Megszabadultam már ón,
A testi etc. 1
II. Suspirium ex Psalmo CXXX.
Oh uram a mélységből kiáltok te hozzád! Hallgasd meg az én szómat, a te füleid legyenek figyelmetesek az én könyörgésemnek szavára.
Oh uram ! ha a mi bűneinket megtartándod, kicsoda
maradhat meg te előtted ? De te nálad vagyon a kegyelem, hogy tiszteltessél.
Várja az Urat az én lelkem, és az ő beszédében
vagyon az én reménységem. Az én lelkem figyelmesebben várja az Urat, hogynem a mint a vigyázók a reggelt,
Várjad óh Izrael az Urat! mert az Úrnál vagyon a kegyelmesség, és bővséges ő nála a szabadítás, és ő szabadítja meg az Izraelt minden ő bűneiből. Amen.
III. Antiphona, pro remissione peccatorum: „Ne
emlékezzél meg úr Isten a mi bűneinkről, se atyáinknak
vétkekről; ne állj bosszút mi rajtunk, szent fiadnak
kedvéért.
LV. Mojsesnek az Isten emberének imádsága, e
mulandó életnek meggondolásáról a XC. zsoltárból: „Óh
Uram! te minékünk hajlékunk voltál" stb. (szó szerint
végig).
V. Miatyánk, ki vagy stb.
VI. A halott kikérésének berekesztése :
Oh erős Mindenható és Örökkévaló kegyelmes úr
Isten, mi mennyei szerelmes sz. Atyánk ! ki a te szent
1

Szegedi Gergely: Enekeskönyv 188. lap.

fiadnak halála által a bűnt, a halált ós az örök kárhozatot semmivé tetted, és az ő dicső feltámadása által
az ártatlanságot és az örök boldogságot megszerzetted,
hogy mi az ördögnek hatalmától megszabadulván, a te
országodban éljünk.
Engedjed, hogy mi a Jesus Kristus érdemét élő
reménységgel magunkhoz kapcsoljuk erősen, és az ő
mi érettünk való elégtételét teljes szívből hihessiik, ós
a mi testünknek örvendetes feltámadását, minden boldogult hívekkel együtt megnyerhessük. E végre Úr Isten !
minket magadnak kedvelj, és hallgass meg utolsó nagy
szükségünkben, ugyanazon te szent fiadnak, a mi urunk
Jesus Kristusnak általa. Amen.
VII. Canticum Simeonis, ex Luc. 2 Cap.
VIII. Cantus in processu: Psalm. XXXVIII.
Haragodnak nagy voltában stb.
IX. In Coemeterio canatur: „Jer temessük el a
testet. 1
X. Consolatio ad sepulcrum:
A mi jövendőbeli feltámadásunknak tanúbizonyságával ekképen vigasztal minket sz. Pál apostolnak a
Thessalonikabeliekhez írott I. levele IV. rész 2-dik czikkében, mondván: „Nem akarom pedig szerelmes atyámfiai az Úrban! hogy tudatlanságban legyetek azok felől,
a kik elaludtanak; hogy ne bánkódjatok mint egyebek,
kiknek reménységek nincsen. Mert ha hiszszük, hogy a
Jesus meghalt és feltámadott: azonképen az Isten is
azokat, a kik elaludtanak a Jesusban, előhozza ő vele.
Mert azt mondjuk nektek az Úrnak szavával, hogy mi
élők, kik megmaradunk az Urnák eljövetelére, nem veszsziik elől azokat, a kik elaludtanak. Mert az Úr unszolásnak kiáltásával és Arkangyalnak szavával és Istennek
trombitájával leszáll az égből; és a kik megholtanak
volt a Kristusban, feltámadnak először. Azután mi élők,
kik megmaradtunk volt, elragadtatunk azokkal egyetemben a felhőkben, az Úr eleibe, és így mindenkor
az Úrral együtt leszünk. Annakokáért vigasztaljátok
egymást e beszédekkel. Amen.
Mi Atyánk! ki vagy a mennyekben stb.
XI. Clausula Funerationis:
Az erős Mindenható Úr Isten áldott szent lelkének
malasztja által az egekből nyújtson bővséges vigasztalást a megkeseredett híveknek szomorú szívekre, az
ő szent fiának a mi Urunk Jesus Kristusnak érdemeért.
Amen.
Közli: Földváry László.

IRODALOM.
Yoltak-e Jézusnak testvérei ? Dr. Masznyik Endre
pozsonyi evang. theol. tanár a Budapesti Hirlap karácsonyi mellékletében Jézus gyermekkora czímen egy
czikket írt, a melyben azt a véleményét nyilvánította,
1
Szegedi Gergely: Énekeskönyv. 186. Átdolgozva ma is
használatban van.

hogy Józsefnek és Máriának, Jézuson, az első szülöttön
kivül, körülbelül még hat gyermeke volt. Ez a véleménye seregestől szólaltatta meg a róm, kath. theologusokat, a kik ebben a Mária szeplőtlen fogantatásáról
és örök szüzességéről szóló egyházi tan megtámadását
látták. A r. kath. theologusok általában azt a hagyományos s dogmai tekintélyre emelkedett felfogást védelmezték, hogy Jézusnak testvérei nem voltak és hogy
az evangéliumokban „adelfoi" néven említettek Kleofásnak és nejének Máriának fiai s így Jézus unokatestvérei voltak. E r. kath. polémiákra, illetve apológiákra adja meg dr. Masznyik fenti czimű munkájában
a feleletet, vitatva továbbra is, hogy az evangéliumokban
említett „adelfoi" Jézusnak későbben született édes testvérei voltak. A vitairatban szerző mint igazán kész, a
tudomány fegyvereibe öltözött harczos lép fel, hogy
véleményét, a páli levelek, az evangéliomok és az ősegyház felfogása alapján igazolja. Magát a vitairatot és
az egész vitát illetőleg az a véleményünk, hogy a kérdés, minden kételkedés kizárása nélkül, sem jobbra,
sem balra nincs és nem is lehet eldöntve soha. A mi
pedig specziálisan dr. Masznyik argumentáczióját illeti,
úgy látjuk, hogy a Szentlélek által fogantatás bibliai
tudósításának s az erről szóló egyházi tannak „hitképies"
magyarázatában sokkal szabadabb felfogást mutat fel,
mint a mely fedezetét találná akár az evangéliumokban,
akár az evang. ós a ref. egyház hitvallásában. Tévedés
továbbá a szerző azon állítása (42. lap), hogy az evangélisták (Máté, Lukács) teljesen figyelmen kivül hagyják
Jézus természetes, történeti emberi eredetének kérdését; mert hiszen mind Máté (1:18—20), mind Lukács
(1:34, 35) világosan reámutatnak arra, hogy Jézus
fogantatása nem emberi, hanem isteni erő folytán történt. Általános véleményünk pedig, bár hitünk és üdvösségünk egyáltalában nem függ attól, hogy voltak-e
Jézusnak későbben született testvérei, vagy nem, —
mégis az, hogy az ilyen, dr. Masznyik szerint csupán
történeti, szerintünk peclig a dogmát is mélyen érintő
kérdéseket a nagy, laikus közönség elé vinni épen nem
czélszerű. Használni semmit sem használunk vele; de
megbotránkoztathatunk vele sokakat. Pedig a Jézus
maga is szólott a botránkozókról és a megbotránkoztatókról. A 62 oldalas vitairat Kókai Lajos könyvkereskedésében 1 K 20 fillérért kapható.
A sákramentumi tan fejlődése. írta Nánássy
Lajos chicagói ref. lelkész. Ára 1 kor. Kapható Debreczenben, a Csokonai - nyomdában. Ismertetésére még
visszatérünk.
Magyar Könyvtár. E népszerű vállalat újesztendei
első sorozata egy magyar és két idegen munkát nyújt
a közönségnek. A magyar munka szerzője Lévay József,
veterán költőnk, Tompa Mihály legjobb barátja, a ki a
sokat szenvedett hanvai papnak kultuszát hűséges szeretettel ápolja immár négy évtized óta. E füzetben két,
Tompáról szóló munkája jelenik meg első ízben könyvalakban : emlékbeszéde, a melyet róla a Kisfaludy-Társaságban tartott, és azok az Emlékezései, a melyekben
Tompa életének intim részleteit mondja el. — Az idegen
munkák elseje Wilde Oszkártól, a korán elhunyt angol
költőtől való. Ezúttal mint elbeszélővel ismerkedünk
meg vele; Hevesi Sándor kitűnő fordításában három
szép meséjét olvashatjuk: „Az infánsnő születésnapja",
„A kiváló rakéta" és „Az ifjú király" czíműeket, melyek
mindegyike mélyen járó költői igazságokat hirdet a mese
bájos köntösében. — Végre kiadja a „M. K." Dickens
híres regényének, „Dorrit kisasszony"-nak Schönthanféle dramatizálását, a melyet Timár Szaniszló ültetett

át magyarra. Az utóbbi munka ára mint kettős számé
60, a másik kettőé 30 —30 fillér. Kaphatók minden
könyvkereskedésben vagy a kiadó czégnél, Lampel R.
(Wodiáner F. és Fiai) Budapest Andrássy-út 21. Ugyanottan bárkinek ingyen megküldik a „M. K." teljes
jegyzékét.

EGYHÁZ.
Lelkészkinevezés. Az igazságügyi miniszter a
kassai kir. javítóintézet ref. lelkészi állására Dávid
Gyulát nevezte ki ideiglenes minőségben.
Egyházi aranykönyv. Szaesvay Sándor, a deési
ref. egyházmegye főgondnoka. az erdélyi ref. egyházkerület kolozsvári szeretetháza javára 4000 korona alapítványt tett. — Kőrispatakon egy 86 éves, egyszerű,
székely földmíves 1000 koronás alapítványt tett a gyülekezet közszükségeinek fedezésére.
A horvát-sziavon evang. egyházmegye tisztújítása. Az egyházmegye kiküldött bizottsága a mult hónap
végén bontotta fel a tisztújításra beadott gyülekezeti
szavazatokat. Az eredmény szerint főesperes lett, újra
6 évre, Ábaffy Miklós neudorfi lelkész; egyházmegyei
felügyelő Weisz Mihály gyáros Mitroviczán; alesperes
Gretzmacher Samu beskai lelkész; másodfelügyelő Kamenar Jenő vukovári reáliskolai igazgató.
A veszprémi evang. egyházmegye f. hó 13-án
rendkívüli közgyűlést tart Veszprémben. A gyűlés legfőbb
teendője az lesz, hogy a Szalay Ferencz halálával megüresedett esperesi szék betöltése iránt a szükséges
lépéseket megtegye.
A liturgia egységesítése kérdéséhez. A szepesvármegyei ág. hitv. evang. lelkészi egyesület legutóbbi
ülésén Dianiska Frigyes szabad előadást tartott a liturgia
egységességéről. A történelemből és a gyakorlati életből
merített érvekkel indokolta a liturgia egységességének
szükségességét, a minek elérésére a következő hat tételt
állította fel: 1. Ne alkossunk egészen újat, hanem szabadítsuk ki a történelmileg adott, tényleg meglevő istentiszteleti cselekményeinket és formáinkat a partikuláris
sajátosságok sokféleségéből, tegyük lehetőleg egyöntetűvé,
egységessé. 2. Istentiszteletünk fő alkotó részei: az ének,
ima és igehirdetés. Ezeknek az elemeknek egymáshoz
való viszonya, sorrendje és csoportosítása változtatandó
oly módon, hogy ezáltal az istentisztelet arányossá, teljessé, változatossá és vonzóvá váljék. 3. Tartsuk szem
előtt necsak a rideg józanságot, de a szív ós ízlés
igényeit is. Fektessünk nagyobb súlyt a kedélyi momentumra. 4. Ne irtózzunk attól, hogy más egyháztól is
átvegyük azt, a miről látjuk, hogy czéljainknak megfelel.
Az istentiszteletben érvényesülő lélektani motívumok nem
felekezeti, hanem általános emberi jellegűek, ezekhez
tehát jogunk van nekünk is. 5. Szoros értelemben vett
liturgiális alkotó része, tehát agendálissá, megkötötté
kell tenni mindazt, a mi azzá tehető, mert épen a megkötöttség által létrehozott egység legbeszélőbb bizonysága az anyaszentegyház külső egységének is. Megkötötté
teendő tehát mindaz, a mit maga az egyház évszázados
lelkiismerete olyannak elfogadott, tehát a szentségek,
az istentiszteleti liturgikus alkotórészek. 6. Hagyjuk meg
függetlennek, szabadnak mindazt, mi egyházunk és istentiszteletünknek is igaz tartalma, a lelket, az igazságot,
tehát az igehirdetést, az imádkozást (szószéki.) A közgyűlés örömmel fogadta a szép és tartalmas előadást, s
köszönetet mondva az előadónak, egyhangúlag elhatározta,

hogy az előadott czél elérésére e tételeket megvitatás
és tárgyalás végett jegyzőkönyvi kivonatban kiadja az
összes lelkészi egyesületeknek.
Evangelizáló előadások. Springer M. rajnamelléki
evangélista a budapesti hold-utczai templomban és miszsziói iskolateremben febr. 15-dikétől kezdve két héten át
evangelizáló előadásokat tartott, melyeket napról-napra
nagyobb közönség hallgatott. Különösen becses volt az
az előadás, a melyet febr. 22-én délután a skót misszió
hold-utczai nagy termében tartott az evangéliom munkásai számára. Kiindulva Mózes II. k. 29. részének 4.
és 44. verseiből, először azt a kérdést állította fel:
Mivé kell lennie az evangéliom munkásának, hogy testvéreinek szolgálhasson. Kimutatta, hogy minden ilyen
munkásnak kettős hivatala van, papi ós levitái; az első
Istenhez való viszonyára vonatkozik, a másik embertársai
iránt teljesítendő szolgálatára. Mielőtt valaki eme kettős
hivatalnak megfelelhet, szükséges, hogy birtokában legyen
annak a hét új dolognak, a mit Pál apostol az Eféz.
2-ik részének 6., 10., 15., 16., 18., 21. és 22. verseiben
jelez. Mielőtt másnak akar szolgálni, kell, hogy saját
életében tapasztalta legyen azokat az erőket, a mikről
tanúbizonyságot tesz. Szükséges azután, hogy a mit
Isten az ilyen ev. munkás szívében megkezdett, növekedjék és gyarapodjék. Erre három eszköz szolgál.
Először az ige, mert semmi erőnk nem lesz, ha az ige
olvasását, tanulmányozását elhanyagoljuk. Másodszor a
Jézus Krisztus példája, mert ő hitünk fejedelme és elvógezője. Végül a Szent Lélek erejét kell vennünk. A
második fontos kérdés az: Mit kell tudnia az evangeliom
munkásának? Tudnia kell, hogy Jézus parancsára végzi
munkáját, hogy a Szent Lélek erejére van utalva,
hogy az örökkévalóságba átható munkát végez. Nagyra
becsülhetjük a tudomány sok ágában kínálkozó kincseket, de az evang. munkásának legfőbb törekvése
az legyen, hogy a bibliát ne csak alaposan ismerje,
hanem mindennapi tanulmányozás által mindenkor keze
ügyében levő és minden pillanatban alkalmazható fegyverévé tegye. Sok támadásnak vagyunk kitéve, sokféle
kédés merül fel a köznapi életben, — minden elgondolható nehézségben segítségünkre jő a Szentírás; azért
jól kell azt ismernünk még részleteiben is. Végül rámutatott az evangéliomi munkát közelebbről érintő egyéb
dolgokra, a minők a Krisztusnak megnyert lelkek ápolása,
a munkára való előkészítés, a hallgatókkal való érintkezés stb., stb. Ezek a megjegyzések inkább azt czélozták,
hogy a hallgatók maguk gondolkozzanak e dolgokról. A
beszéd hatásához nagyban hozzájárult a szónok renclkiviil élénk és élvezetes előadásmódja és megnyerő fellépése.
A barsi ref. egyházmegye febr. 20-án rendkívüli
közgyűlést tartott Léván, Kováts Sebestény Endre
gondnok és Kiss Károly egyházmegyei tanácsbiró elnöklete alatt. A gyűlés megtartását főként az tette szükségessé, hogy Juhász Pál esperes, betegségét hozva fel
okul, lemondott hivataláról. A gyűlésen felhangzott beszédek azonban azt árulják el, hogy a lemondásnak nemcsak az esperes betegeskedése volt az oka, hanem a
belső villongások is. Az esperes lemondását elfogadva,
a gyűlés elrendelte a szavazás megejtését és kiküldte
a szavazatbontó bizottságot. Egy néhány csekély fontosságú ügy elintézése után bizalmas értekezletet tartottak,
mely egyhangúlag magáévá tenni látszott azt a felhívást,
hogy a gyülekezetek presbiterumai Patay Károly nagyszecsei lelkészre adják szavazataikat.
Ev. ref. lelkészek és tanítók köre. A belényvidéki
ref. lelkészek és tanítók, a testvéries szeretet ápolására,

a vallásos hitélet fejlesztésére és az általános felvilágosodás, közművelődés terjesztésére, Bottyán Pál belényesi
lelkész kezdeményezése folytán együttesen kört alakítottak. Az alakuló gyűlés febr. hó 9-én Fenesen tartatott
meg. Jelen voltak Szathmáry István remetei ref. lelkész
korelnök elnöklete alatt, Bottyán Pál belényesi, Makay
Elek fenesi ref. lelkész, Tóth János jánosfalvi, Hermann
Mózes remetei, Dobrossy Lajos sonkolyosi állami, Bereczki
Endre belényesi és Nagy Sándor fenesi ev. ref. tanítók.
E gyűlésen egyhangúlag megválasztattak: Sipos János
b.-újlaki ev. ref. lelkész elnöknek, Tóth Lajos állami
tanító pedig jegyzőnek. A tisztikar megalakítása után a
kör alapszabály-tervezetét Bottyán Pál lelkész ismertette.
Az alapszabály megszerkesztésére, hogy az a legközelebb
tartandó közgyűlés elé terjeszhető legyen, Bottyán Pál
elnöklete alatt négytagú bizottság küldetett ki. — A
lelkészek és tanítók egyesült körét a legszívesebben
üdvözöljük. Mind a lelkészek, mind a tanítók az Úr
szőlejének munkásai; kell tehát, hogy egymással testvérkezet fogjanak és együtt dolgozzanak.
Egyházi érdekű döntvények. A m. kir. kúria
11181/1059. sz. döntvényével kimondta, hogy nem papi
gyülekezeten a papok elleni gyűlöletre izgató szavak
mondása osztályelleni izgatást képez. E vétség nem szorítkozik egyes osztálynak a másik elleni izgatására,
hanem felöleli azon tettet is, a midőn több osztály izgattatik egy, vagy egy osztály több osztály ellen. — A kúria
1906. évi 2431. sz. döntvénye kimondta, hogy a házasságon kivül született gyermekek, pusztán a szülők utólagos házassága folytán, a törvényes házasságból született
gyermekekkel egyenlő jogukat élveznek, s a végett,
hogy örökösödési jogokat érvényesíthessék, a születési
anyakönyv utólagos kiigazítása nem szükséges.
Bocskai - ünnepélyek Hajdúböszörményben. A
Magy. Prot. Irod. Társaság és a tiszántúli ref. egyházkerületi egyházi értekezlet titkárai, a hajdúmegyei Bocskaiszoborbizottság ós a hajdúböszörményi helyi bizottságképviselői febr. 24-én tartották meg közös értekezletüket
Hajdúböszörményben a szept. 29—30-án és október elsején Hajdúböszörményben megtartandó Bocskai-ünnepélyek előkészítése tárgyában. E napokban fogja ugyanis
megtartani Hajdúböszörményben évi gyűlését a M. Prot.
Irod. Társaság és a tiszántúli egyházkerületi értekezlet,
s ekkor fog megtörténni a Bocskai-szobor ünnepélyes
leleplezése. Az értekezlet főbb vonásaiban megállapította
az ünnepélyes napok programmját. A tervezet szerint
szeptember 29-én úgy az egyházkerületi értekezlet, mint
a Protestáns Irodalmi Társaság megtartja közgyűlését,
Szeptember 30-án reggel ünnepi istentisztelet lesz a
Kossuth-téri (régi) templomban, a hol az imát egy evangélikus lelkész, az egyházi beszédet pedig Dicsőfi József
debreczeni ref. lelkész, egyházkerületi főjegyző tartja. Azt
követőleg, Hajdú vármegyének Hajdúböszörményben tartandó alkalmi közgyűlése után következik a Bocskai-szobor
leleplezése, melyhez az ünnepi szónokokat a vármegye
kéri fel. Szept. 30-án délután esetleg belmissziói ülés.
Október első napján a Protestáns Irodalmi Társaság ós
az egyházkerületi értekezlet együttes ülést tartanak a
Kálvin-téri (új) templomban. Megnyitót a Protestáns Irodalmi Társaság elnöke mond ; alkalmi előadásokat tartanak Balog Ferenez debreczeni ref. theol. tanár és dr.
Kőrössy Kálmán. Az ülést az egyházkerületi értekezlet
elnöke rekeszti be.
Orgonahangverseny. A budapesti Szilágyi Dezsőtéri ref. templomban f. hó 2-án este 6 órakor orgonahangverseny volt a következő műsorral: Pachelbel I. :
Ciacona. Orgonán előadta Degel Frigyes. Énekelt zon-

gorakísérettel dr. Bartha Richárdné úrnő. Mendelssohn
F . : Sonata D-moll (Miatyánk-sonata). Orgonán előadta
Degel Frigyes. Hegedült orgonakisérettel Arányi Adila
kisasszony, a) Neuhoft' L.: Andante; b) Guilmant A. :
Ábránd két régi karácsonyi ének felett. Orgonán előadta
Degel Frigyes. Énekelt orgonakisérettel dr. Bartha
Richárdné úrnő. Guilmann A.: Allegro appassionato.
Orgonán előadta Degel Frigyes.

I S K O L A .
A pápai ref. főiskola igazgató-tanácsa f. hó 2-án
tartotta meg tavaszi illését, a mely első sorban az iskola
egyes alkotó részeinek életéről előterjesztett igazgatójelentéseket tárgyalta; majd intézkedett a Makay István
lemondása folytán megüresedett főgimnáziumi tanszék
ellátásáról; megállapította a tandíjmentességeket és a
konviktusi segélyeket, s három liavi szabadságot engedélyezett Popovics Géza főgimnáziumi helyettes tanárnak.
Szocziologiai előadások. Dr. Pap Tibor máramarosszigeti jogtanár specziál kollégium és publikumképen
szocziologiai előadásokat tart. Előadásaira nemcsak a
joghallgatók járnak, hanem a főgimnázium és az áll.
felsőbb leányiskola tanárai és tanárnői, valamint a városi
intelligenczia számos tagja is. A példát többi jogakadémiánkon is követni kellene.
Jogtörténeti tanszakok egyesítése. Lukács György
vallás- és közoktatásügyi miniszter a jogtörténeti tanszakok egyesítésének kérdését, az egyetemek és a jogakadémiák meghallgatása után, úgy oldotta meg, hogy
a magyar alkotmány- és jogtörténetnek és az egyetemes
európai jogtörténetnek tudományegyetemeinken és jogakadémiánkon eddig fennállott két külön tanszakát
egyesítette. Az egyesített tanszak czírne : „Magyar alkotmány- és jogtörténet különös tekintettel a nyugateurópai
jogfejlődésre". Az egyesített tanszak tárgyai mindkét
félévben heti 5 órában adandók elő. Köteles az előadó
tanár egy féléven át heti 2—3 órás specziál kollégium
keretében a vezető európai nemzetek alkotmány- és jogtörténetét és a főbb európai jogintézmények történetét
is előadni. A kollégium anyagának czélszerü meghatározása az előadó tanár feladata. Hallgatása a joghallgatókra, kollokviumok tartása a tanárra nem kötelező.
A miniszter rendelkezése, a melyet az egyetemekkel és
a jogakadémiákkal közölt, az 1906—1907. tanévvel lép
életbe.
Iskolaorvos az elemi iskolában. Lukács György
kultuszminiszter szabályzatot bocsátott ki az állami elemi
népiskolákban alkalmazott iskolaorvosok számára. A
szabályzat szerint az iskolaorvos íöladata, hogy a tanulók testi fejlődését és egészségi állapotát a törvényben megszabott tankötelezettség ideje alatt gondos
figyelemmel kisérje ; a beíráskor megvizsgálja a fölvételre
először jelentkező tanköteleseket, vájjon testi és szellemi
fejlettségük miatt nem kell-e őket esetleg még egy évig
az iskolától távol tartani; továbbá, hogy nincs-e olyan
betegségük, a mely nyilvános iskolába járásukat lehetetlenné teszi; a tanítás megkezdésekor, valamint iskolalátogatásai alkalmával is, gondosan kiterjeszti figyelmét
arra, van-e trachomás, vagy trachomában gyanús a tanulók
közt; az iskolai év elején véleményt mond azokról a
tanulókról, a kik a testgyakorlás, ének, kézimunka,
esetleg a rajzolás alól fölmentendők; a beteg tanulók
gyógyítása nem az iskolaorvos föladata, erről a szülők
tartoznak gondoskodni, esetleg a szegénykezelésre uta-

sithatók. Az iskolaorvos évi tiszteletdíja minden osztály
után 40 korona. Megbízását a minisztertől kapja, a ki
tőle a megbízást vissza is vonhatja.
Az erdélyi szász egyetem a magyar kultúráért.
Február 8-án folyt le Nagyszebenben a szász egyetem
rendkívüli közgyűlése Thalmann Gusztáv főispán elnöklésével. A rendkiviili közgyűlés alkalmából az egyetem
több adományt tett magyar kulturális czélokra. így a
szászvárosi ref. Kun-kollégiumnak 14,000 koronát, a
nagyszebeni, segesvári és szászsebesi ref. egyházközségeknek egyenkint 1200—1200 kor. örökös évi segítséget
szavazott meg. Végiil hat, egyenkint 900 koronás ösztöndíjat létesített olyan egyetemi hallgatók számára, a
kik a magyar nyelv tanulmányozását tűzték ki föladatul.
A kultuszminisztérium köréből. A vallás- és közoktatásügyi minisztériumban az elemi népoktatási ügyeket
intéző VI a. ügyosztály rendkívül nagy ügyforgalmának
helyes és jó ellátása érdekében Lukács György miniszter
az ügyosztálynak Vl/'a. és Yl/d. osztály czímén két teljesen önálló ügyosztályra leendő szétválasztását rendelte
el. A Yl/a. ügyosztály ügykörébe tartoznak: az állami
elemi népoktatás összes ügyei, a tanfelügyelőségek öszszes ügyei, a gazdasági népoktatás, ifjúsági egyesületek,
a Tanítók házai és internátusai, az elemi népiskolai
tankönyvek bírálati ügyei, a népoktatási törvények revíziójára vonatkozó munkálatok, az összes elemi népoktatásra vonatkozó tanterv-, utasítás- és szervezeti ügyek.
Az ügyosztály főnöke Halász Ferencz miniszteri tanácsos,
helyettes főnöke Radnay Rezső osztálytanácsos. Az
újonnan szervezett Vl/d. ügyosztály ügykörébe tartoznak :
a nem állami népoktatás, tehát a községi, felekezeti,
társulati és magán-elemi népoktatás összes ügyei, a
kisdedóvás összes ügyei, a felekezeti tanító-egyesületek
ügyei; a közigazgatási bizottságok félévi jelentései, a
népoktatási statisztika. Az ügyosztály főnöke Kacshovich
Mihály osztálytanácsos.
A „Fónagy-féle dustless" kötelező használata. A
vallás- és közokt. miniszter 21211/905. sz. a. „Fónagyféle dustless "-szel való pormentesítést valamennyi állami
nép- és polgári iskolában és óvodában kötelezőleg elrendelte. A középiskoláknak erre vonatkozólag külön
rendelet bocsáttatott ki. Mindkét rendelet Erdős József
és Társa czéget (Budapesten, VI. ker., Szív-utcza 43.
sz.) jelöli meg egyedüli beszerzési forrásként. Az „Utasítások "-at felszólításra nevezett czég bérmentve küldi meg.

EGYESÜLET.
A beszterczebányai evang. egyesület február hó
21-én tartotta XV. rendes évi közgyűlését Varga Mihály
ev. g'ymn. igazgató, e. tb. tag elnöklete alatt. Sztehlo
Gerő e. elnök minden fontosabb mozzanatra részletesen
kiterjedő elnöki évi jelentését terjesztette elő, mely a
közgyűlés által örvendetes tudomásul vétetett. Stadler
Tófor kir. tanácsos, e. védnök a mult évben az egyesület czéljainak előmozdítására 750 K-t adományozott.
Halassy Malvin úrnő az egyesület „Halassy Gyulakönyvtár"-át 400 K értékű 90 kötet nagybecsű művel
gyarapította. Néhai Klimo Pál az egyesületnek 432 K át
adományozott. Benyáts Károly 44 K, Menszatorisz András 22 K, id. Furgyik János 20 K-t adott az egyesület
czéljaira. Stewonka Pál a könyvtárt 100 kötet könyvvel
gyarapította 100 K értékben. A „Halassy Gyula-könyvtár"

jelenleg már több mint 1800 kötetből áll. Mult évi
gyarapodása 350 kötet. Az egyesület mult évi kiadása
6915 K 93 fillér, bevétele 7012 K 29 fillér, pénzmaradványa 96 K 36 f. Mulatságokból tisztán 963 K 37 f.,
adományokból 1424 K 40 f. folyt be. A házvételi tartozásból 500 K törlesztetett a mult évben. Az 1906. évi
költségvetési előirányzat 5852 K 36 f. fedezettel, 5835 K
30 f. szükséglettel s 17 K 06 f. remélhető maradványnyal állapíttatott meg. Az egyesület cselekvő vagyona
55,500 K, szenvedő vagyona 19,438 K 90 f., tiszta
vagyona 36,061 K 10 f., mult évi tiszta vagyonszaporódás 2029 K 10 f. A közgyűlés Varga Mihály elnök
közhelyesléssel fogadott indítványára Sztehlo Gerő elnöknek az egyesület ügybuzgó s szakavatott vezetéséért, s
Klimo Samu e. pénztárosnak és házfelügyelőnek a pénztár gondos és lelkiismeretes kezeléseért jegyzőkönyvi
hálás köszönetet szavazott, s neki a pénztári felmentvényt megadta. Igaz, hálás köszönetet mondott a közgyűlés Stadler Tófor e. védnöknek s Halassy Malvin
úrnőnek, az egyesület eme két legnagyobb jóltevőjének,
valamint az összes többi adományozóknak s az e. zeneestélyekben, műkedvelői színielőadásokon és ünnepélyeken közreműködött összes úrhölgyeknek és uraknak.
A tisztújításnál az egyesület tavalyi tisztikara és választmánya választatott meg ismét és pedig egyhangú közfelkiáltással. (Ev. Őrálló.)
Uj egyesület. A deési ref. egyház egy tagjai új
egyesületet alakítottak : a Konfirmáltak Egyesületét. Az
egyesület czélja a valláserkölcsi élet fentartása és ápolása s a krisztusi szeretet gyakorlása. E czél elérésére
erkölcsi tartalmú művek terjesztése, felolvasások és összejövetelek tartása s a szűkölködők támogatása által töreksz k az egyesület. Czéljául tűzte ki az egyesület a szocziális élet bajainak orvoslását is, erejéhez mérten;
sőt a helyi viszonyokhoz képest szocziális intézmények
(pl. cselédotthon) létesítését is. Az alapszabályok szerint
választotta meg a közgyűlés az egyesület tisztikarát, a
melynek tagjai lettek egyhangú szavazással: Nik Ferenczné elnök, dr. Parádi Ferenczné és Kenyeres László
alelnökök, Holstein Mari titkár ; Diószeghy Lajos pénztáros és Gombár Ferencz ellenőr. Az egyesület lelke
Vásárhelyi Boldizsár lelkész.

GYÁSZROVAT.
Semsey József, mezőzombori ref. lelkész, 68 éves
korában, febr. 18-án elhunyt.
Kabos Bálint, a békéscsabai evang. főgimnázium
tanára, élete 49-dik, tanársága 20-ik évében, febr. 22 én
elhunyt.
Dr. Zöckler Ottó, a greifswaldi egyetem nagytudományú és nagyhírű tanára, 73 éves korában, febr.
9-én elhunyt. Az előbb giesseni, majd greifswaldi profeszszor, hosszúra nyúlt életét egészen a theologiai tudományoknak szentelte s egyike volt a legkiválóbb német
theologusoknak. Önálló művein kivül nevét különösen
a „Handbuch der theologischen Wissenschaften" és a
„Kurtzgefasstes Kommentár zum Altén- undNeuen Testaments und zu dem Apokryphen" czímű, általa szerkesztett és jó részben saját maga által is írt nagy munkákkal tette ismeretessé.
Legyen emlékezetük áldott!

KÜLÖNFÉLÉK.
E l ő f i z e t ő i n k f i g y e l m é b e . Szokatlan nagy
számmal érkezvén hozzánk megkeresések tavalyi, sőt
harmadévi hiányzó példányok pótlása iránt s lapunkból fölös példányokat csak csekély számban nyomathatván, tisztelettel jelezzük, hogy a reklamácziókat
csak akkor vehetjük figyelembe s csak azon esetben
küldhetjük meg az elmaradt számokat díjtalanul, ha
a reklamácziók az illető leadó postahivatalok útján
történnek. Egyébképen pedig csak az árnak bélyegekben csatolása ellenében küldhetjük meg a kért
példányokat.
A szeparáczió és a franczia róm. katholikusok.
Francziaország róm. katholikusait egy előkelő világiakból
álló bizottság tömörülésre, nagyszabású róm. katholikus
unió alakítására hívja föl, melynek hivatása az lesz, hogy
szembeszálljon a szeparáczió következményeivel ós hozzájáruljon adományaival a küzdelem czéljaihoz. A fölhívás
ez öt pontban foglalja össze az unió kötelességeit:
biztosítani a pápa függetlenségét; gondoskodni azokról
az apáczákról, a kik betegen vagy hajlott korban voltak
kénytelenek családjukhoz menekedni rendházuk föloszlatása folytán; a száműzésben nyomorgó (?) szerzeteseket
és apáczákat segíteni; a püspököknek és papoknak
jelen válságos helyzetükben segítségükre lenni; végül
megvédeni az iskolákat, egyházakat, kegyes alapítványokat s a róm. katholiczizmus jogait és szabadságát.
Clearing out. Ez a neve az üzletvilágban annak,
a mikor a kereskedő bármi áron túlad elavult, hasznavehetetlen portékáján. Magyarul úgy mondjuk: kitisztítás. Ezt követik most az éjszakamerikai EgyesültÁllamok is a spanyol-amerikai háború folytán hatalmukba
került birtokrészeken. A mint olvassuk, legutóbb 3 millió
és 50 ezer dollárral megváltotta az éjszakamerikai
kormány a Fülöp-szigeteken a dominikánusok birtokait
és kiadta nekik az útlevelet. Az amerikai kormány jól tudja,
hogy mit cselekedett ezzel, A sötétség hatalmának vetett
véget, hogy a világosságnak és a szabadságnak ne állhasson útjába. Vajha a többi államok is ilyen bölcsek
volnának 1
Az orvosi tudomány támogatására leginkább őszszel szorulnak azon szerencsétlen betegek, kik a tavasz
és a nyár folyamán a különböző gyógyhelyeken hiába
kerestek javulást súlyos bajuk ellen. Annál kétségbeejtőbb helyzetük, mert a természet épen őszkor kérlelhetetlenül pusztítja a beteg szervezetet. A most uralkodó
gyógyirányok képtelenek a természet ezen pusztító hatását ellensúlyozni vagy körülhatárolni. Alapelveik hibásak
és ezek alapján szorgalmazott eredményeik meddők.
Üdvös kivételt képez egy új és eredeti gyógyirány, mely
nemcsak a szervezet ellenálló képességét növeli, de
képes a kóros folyamatok rohamos fejlődését vagy egészen megakadályozni, vagy legalább körülhatárolni. Ezen
gyógymód a vérgyógyítás (Hemopatia). Ezen gyógymód
által a test új és vegyileg tiszta, egészséges vért kap,
a vérkeringés rendbe jön, mi által az összes szervek
táplálkozása javul, ezzel pedig a szervek ellenálló
képessége emelkedik. Valóban kiválók ezen gyógymód
eredményei köszvény, görvélykór, aszthma, idült gyomorés bélbajokban, szív-, ideg- és vérbántalmaknál. Két év
óta több farkas-(Lupus-)bajnál oly feltűnő gyökeres

eredményeket ért el, hogy ezen kezelés farkasbetegeknél
sokkal szebbnek és jobbnak bizonyult, mint a nagyra
becsült és jónak bizonyult „Finsen"-féle kezelés. A vérgyógyítás megalapítója és egyedüli képviselője dr. Kovács J. fővárosi orvos, kinek V., Váczi-körút 18. szám
alatt van ezen czélnak szolgáló rendelő intézete.
Erőt, kitartást ós munkabírást megerőltető kirándulásoknál nyernek a turisták, kerékpárosok és lovasok
az által, ha azok a munka előtt és után tagjaikat a
kígyó védjeggyel ellátott Kwizda-féle Fluiddal rendszeresen bedörzsölik. Ezen előnyösen kipróbált szer kitűnően alkalmas erősítő dörzsölésre, mely csakhamar megszünteti az izmok fáradtságát és pettyhiidtségét s a testet
a legnagyobb erő kifejtésére képesíti. A Kwizda-féle
Fluidnak nem volna szabad semmilyen turista, kerékpáros
és lovas felszereléséből sem hiányozni.

Szerkesztői üzenetek.
R. S. Pozsony. Bejött; a jövő heti számban adni is fogom.
Biztosítlak azonban, hogy M. L. minden czélzatosság vagy gyanúsítani akarás nélkül tette azt a megjegyzést, a mire reflektálni
szükségesnek láttad.
M. F. Nagyváty. A jövő heti számban jön. Valóban ideje,
hogy a folytonos kéregetés korlátoltassék. Hogy miként, talán
majd jelezni fogom a czikkhez függesztendő megjegyzésemben.
S. K. Sárszentlőrincz. Bejöttek. Az ünnepi számokban
megjelennek. A könyv megküldése iránt Nagytiszteleted legyen
szíves intézkedni.

PÁLYÁZATOK.
Pályázat.
A külső-somogyi ref. egyházmegyébe kebelezett s
halálozás folytán megiiresült mocsoládi reform, egyház
lelkészi állására pályázat nyittatik.
A lelkészi javadalom, a dunamelléki ref. egyházkerület 1896. évi októberi közgyűlésének 126. jkvi sz.
határozatával 1800 koronára értékeltetett és így ezen
egyház III. osztályú.
Tekintettel a németajkú bonnyai leányegyházban
is teljesítendő papi funkcziókra: a német nyelvben való
némi jártasság kívánatos.
Kellőleg felszerelt kérvények Kálmán Gyula espereshez; Ságvár (posta helyben) folyó évi márczius 31-ig
küldendők be.
Kunszentmiklós, 1906. február 27.
Baksay Sándor,
püspök.

Pályázat.
A sárospataki ev. ref. főiskola igazgatósága pályázatot hirdet egy akadémiai tanszékre, a melyhez a főkönyvtárnoki állás is hozzá van csatolva.
A tanszék tárgyai: 1. A magyar irodalomtörténet,
kapcsolatban a magyar prot. irodalom történetével. 2. A
művelődéstörténet, esetleg a szükséghez képest más
bölcsészeti tárgy. Heti óraszám 6. A főkönyvtárnok teendőit a Kormányzati Rendszabályok 48. §-a szabályozza,
de naponként egy hivatalos óránál kevesebbet nem
tarthat.

Pályázhatnak oly református vallású magyal* állampolgárok, a kiknek e tanszékre ,, doktori képesítettségük
és egyszersmind egyetemi előadásokra jogosításuk, illetőkig magántanári képesítettségük van; vagy pedig, a
kiknek nincs ugyan ilyen képesítettségük, de tudományos
munkálkodásuk által e tanszékre való képzettségüknek
kiválóbb bizonyítékát adták."
Teljes képesítéssel bíró tanár fizetése 4000 korona,
melyből 3400 kor. törzsfizetés, 600 kor. lakáspénz ; teljes
képesítéssel nem biró egyén, képesítése megszerzéséig,
-— a mire három évi határidőt kap, — rendkívüli tanár
lesz, 3200 kor. fizetéssel, melyből 2600 kor. törzsfizetés,
600 kor. lakáspénz. A fizetés öt ötödéves korpótlókkal
emelkedik, beszámíttatván a rendkívüli tanári működésben eltöltött idő is. Az első korpótlék 200 kor., a második, harmadik, negyedik 400—400 kor., az ötödik
600 kor.; a teljes korpótlók tehát 2000 kor. A más tanintézetnél rendes tanári állásban megszakítás nélkül
eltöltött évek úgy a nyugdíjjogosultság, mint a korpótlék
tekintetében teljesen beszámíttatnak.
A megválasztott tanár az országos tanári nyugdíjintézetnek jogosított és kötelezett tagja. Állását 1906.
szeptember 1-én kell elfoglalnia, székfoglaló értekezését
pedig az igazgató-tanács által meghatározandó időben
megtartania.
A pályázati kérvények a tiszáninneni ev. ref. egyházkerület főtiszteletű közgyűléséhez intézve, keresztlevéllel,
életrajzi vázlattal, a védkötelezettség lerovását, a képesítést, az eddigi alkalmazást igazoló okmányokkal s
esetleg az irodalmi működést feltüntető kimutatással
felszerelve 1906. április 15-ig nyújtandók be a főiskola
akadémiai igazgatóságánál.
Az illető tanár a tavaszi egyházkerületi közgyűlésen
fog megválasztatni.
Sárospatak, 1906. február 9.
A főiskola

igazgatósága.

Felelős szerkesztő: H a m a r István..

NYILTTÉR.

Salvator

T e r m é s z e t e s vasraente§

£ithion-forrás

kitünfi hatágú
vese-, hólyag-, rheutna-,
köszvénybántalmaknál, rizeleti nehézségeknél, czukorb e t e g s é g e k n é l , a l é g z ő - én e m é s z t é s i s z e r v e k hurutalnál.
Salvator-forr át igazgatósága Eperjtstn

forrás
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.
Kívánatra telítésnélküli töltést ia szállít a

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán.
K rovatban foglaltakért nem

vállal felelősséget a

Szerit.

Zeidner H. könyvkereskedése
Bransóban.
Alapíttatott

186T.

Megjelent és kapható

Keresztyén vallástan.
.Ág. hitv. ev. ismétlő-iskolák és konfirmandusok számára.

Molnár, Nissen, Zábrák után szabadon írta:
FEYÉR

GYULA,

piirkereczi ágost. hitv. evang. lelkész.

Ára kötve 60 fillér.
Mutatványpéldány, bevezetés czéljából, ingyen és bérmentve. Egyébként az áron felül postaköltségre 36 fillér
küldendő.
Bevezetés esetén 10 példány után egy ingyen-példány,
10% árengedmény s bérmentes küldés.
Vélemények a munka felől:
A magyarországi ág. hitv. evang. egyház 1905. évi egyet.
közgy. j.-könyve 45. sz. a. használatra engedélyezte.
Szász Domokos erdélyi ev. ref. püspök: „Azt hiszem, hogy a „Ker.
vall." az ág. hitv. ev. testvéregyház szakemberei előtt méltó
feltűnést fog kelteni. Rövid, tömör és mégis világos. Nagyon
helyesen alkalmazkodik a növendék-ifjak és konfirmandusok
észbeli és lelki fejlettségéhez."
Ritter Károly főesperes, Somorja : „Véleményem róla röviden az,
hogy mind tartalmával, mind nyelvezetével általában jól meg. felel azon czéljának, melyet nt.-séged az előszóban jelez."
Bognál* Endre: „ . . a nagy szorgalmat dicséretre méltónak találom
s munkájától elismerésemet meg nem vonhatom."
Geduly Lajos ev. lelkész, Újpest: „Szíves köszönettel vettem vallástani kézikönyvét s átolvasván az egészet, azon meggyőződéssel tettem le, hogy egyházi irodalmunk egy kedves kis
müvecskével gyarapodott."
I f j . Draskóczy Lajos ev. lelkész, Eperjes : „ . . . úgy megszerettem, hogy minden habozás nélkül teszem félre az eddig használt kézikönyvöt."
Zábrák Dénes ev. lelkész, Sopron : „A szerző buzgó igyekezete
és lelkiismeretes fáradozása elismerésre méltó. Remélem, hogy
becses műve, különösen falusi gyülekezetekben, uagy kelendőségnek fog örvendeni."
Dr. Masznyik Endre theol. akad igazgató, Pozsony : „ . . . véleményem, hogy az egyszerű, világos, szabatos és magyaros
nyelven írt s a legszükségesebb anyagot átnézetes rendben teljesen felölelő s épen azért különösen az ismétlő - iskolások és
konfirmandusoknál igen jól használható vezérfonal."
Rombauer Emil főreálisk. igazgató, Budapest: „Legyen szabad
tehát véleményem helyett csak kívánságot kifejeznem, s e kívánságom : hogy munkája a gyakorlatban váljék be s kartársainak
méltánylását nyerje meg, kik hivatva vannak azt az Úr szőlejének művelésénél eszközül felhasználni, s mint ilyen legyen
szeretett protestáns magyar népünk mély és igaz vallásos érzületének forrása és gyarapítója. Ez lesz m. t. lelkész uram az ön
számára is lelkes munkájának s fáradságának legszebb jutalma."

Ugyanazon szerzőtől megjelent még:

Vasárnapi, ünnepnapi evangyéliomok
és epistolák.
Ára fűzve 60, kötve 80 fillér. Kötött mutatványpéldány,
a postadíj beküldése ellenében, csak 50 fillér.
Ugyancsak Zeidner H. bizományában kapható, Brassóban:

Keresztyén

énekeskönyv.

Javítva összeállította a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület.
Erős, bőrhátú kötésben 2 K 40 f.
Tömeges rendelésnél 20 százalék árkedvezmény.'

Grand

A hangszerek királynője az Orgona!
Ily házi orgonát vagy

HARMONIUMOT
bárki megszerezhet magának 7 5 f r t t ó l feljebb min d é n á r b a n .

Prix,

KWIZDA

Párisi

világkiállítás

FERENCZ

a m. kir. zene-akadémia
szállítójától árjegyzéket
kérni
B U

D A P E S T ,

K i r á S y - u t c a 4 4 P.
Az összes hangszerek dús tárháza. Mindennemű
hangszerek szakszerű javítása. — Kitűnő húrok.
Czimbalmok 5 évi kezesség mellett.
Kivitel nngybRii
kicsinyben.

JÁNOS

cs. és kir. osztrák-magyar, román királyi és bolgár fejedelmi
udvari szállító*
kerületi gyógyszerész Korneuburg, Bécs mellett

K W1ZD A-féle RESTITUTIONSFLÜID
cs.

kir. szabadalmazott mostfvfz lovak uániAra,

Iskolák és dalárdák részére erős, nagyhangú
európai szerkezet a legajánlatosabb, magánhasználatra a fényesen bevállt amerikai rendszerű,
melyek a legfinomabb kivitelben, kellemes, lágy,
mindamellett erős hangúknál fogva az egész
zenekedvelő világot meghódították.
Mielőtt valaki harmoniumot vesz, ne mulaszsza el

Reményi Mihály

1900,

1 üveg ára kor. 2.80.
Negyven év óta van használatban az udvari istállókban
? a legnagyobb katonai ('"
polgári istállókban is a lovai
izmai erősítésére, fárasztó menetek előtt és után, fiezamod ásóknál és az izmok merevedésénél s t b . ; a lovat J
iiainingben bámulatos ered
meny felmutatására képesíti

KWIZDA = korneuburgi marhatáppor
D i a t . sze* l o v a k , s z a r r a s marhák és juhok részére
Vi d o b o z á r a k o r .
V«
„
„
„

1.40
-.70

50 év óta a legtöbb istállóban használatban van étvágy-hiány s rossz emésztésnél, a tej javítására és a
tehenek
tejelőképességének
fokozására.

Vnlrtili csak ezen ví(l jcgygye' ellAtol .
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
Főraktár:

T ö p ö k

J ó z s e f

gyógy-

szertára
K i r á l y - u t c z a 12. é s A n d r á s s v - ú t 26.

A R A N Y ,
ezüst ékszerek és egyházi szereklegolcsóbban
kaphatók:
14 kar. a r a n y gyiiríik
. . .
14 „
„
női m e l l t í í k . .
14 „
„
nyakkendőtíík .
14 „
„
karkötök
. .
eziist c z i g a r e t t a s z e l e n c z é k .
ezüst botok
amerikai s y s t e m R o s k o p f ó r á k

i f j . HEÖFFEL

.
.
.
.

LAJOSNÁL

csak TY., EGYETEM-UTCZA

7/a.

Ezen czégtáblán i s merhetők fel azon üzletek, a melyekben
egyedül árusíttatnak
eredeti SINOER varrógépek.

A mi gépeink nem
szorulnak ajánlásra.
Csak arra kérünk
ügyelni, hogy kellő
helyen vásároljon.

Á r j e g y z é k e t k í v á n a t r a i n g y e n és b é r m e n t v e k ü l d ö k .

£t

H a i * m ó n i u m o k a t

Singer Co. Varrógép Részv. T á r s .
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16.
Budapest: VII., Kerepesi-ut 32.
,,
IV., Muzeum-körut 27.
,,
VII., Király utcza 52.
,,
VI., Teréz-körut 21.
,,
II., Fő-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi-u. 14,

mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA

c^S <z1$b eJSÍ cJSÍ c24>

C^ft

cJjS

Budapest, VIII., lózsef-körút 15.
Á r j e g y z é k ingyen éa
bérmentve.
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REF. ZEHEKÖZLÖMy Ü Í S S

Tanerőknek külön
százalékengedmény

ványs.zámot 5árospatakról.

Részletfizetés e n g e d é l y e z v e .

cisí

<aJÍ

cJÍ

cJÍ

íJaí <lÉ*
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Magyar tanszerkészítö-intézet.

Feldmann Gyula,
B u d L « p e s t . V I . , F e l s ő - e r d ő s o r €5.

legjobb asztali- é s üdítő ital.
Kitűnő h a t á s ú n a k b i z o n y u l t k ö h ö g é s n é l ,
gégebajoknál, gyomor- é s hólyaghurutnál

Karlsbad

MATTONI HENRIK

Budapest

Magyarország első és legnagyobb tanszergyára, mely
kizárólag tanszerek előállításával foglalkozik.
Külön osztályok fizikai, khémiai,' természetrajzi, geometriai,
szabadkézrajzi és minden egyéb tanszerek előállítására.
Vetítőkészülékek. A modern rajztanítás taneszközei. Az eredeti és engedélyezett saját szerkesztésű fizikai alapfölszerelés kizárólag itt rendelhető meg. Óvakodjunk utánzatoktól.
Az egyes osztályok kiváló szaktanárok vezetése alatt állanak. Miniszterileg engedélyezett tanszerek. Miniszterileg
ajánlott beszerzési forrás.
Orgonaépítési m ű intézet.

O r s z á g h Sándor
orgona- é s
h a r m o n i u m g y á r o s

R i e g e r Ottó
nos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

Budapest, VII., Garay-utcza 48.
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja

R.-Palota ( B u d a p e s t

mellett}

a Ferenez József-rend lovagja.

Alapíttatott I8öl-ben.
Az 1885. évi kiállításon «Nagy diszokle\él» és
i'Ferencz-József lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és elismerés.
Készít kellemes és t ö m ö r hangú, legjobb és legújabb rendszerű orgonákat. Elvállal javításokat
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben vannak. Szolid munka és jutányos árak. Áz orgonák
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint a z , hogy
a gyár alapítása óta 400-nál több ú j orgona lett
megrendelve és készítve.

Árjegyzék

és részletes
díjmentesen

terveget
kívánatra
küldetik.

A párisi és bécsi világkiállít vson kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemesh a n g ú orgonákat szállít. 3 0 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb á r b a n és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt á r b a n elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kívánatra díjmentesen.

MEGHÍVÁS

a Magyar leszámítoló- és pénzváltóbanknak
1906. évi márczius hó 14-én délelőtt II órakor saját helyiségeiben (V, Dorottya-utcza
6. szám) tartandó

XXXVI. rendes közgyűlésére.
N A P I R E N D :
1. Az igazgatóság jelentése az 1905-iki üzletévről.
2. Az 1905-iki számadás és mérleg előterjesztése és az igazgatóságnak a nyereség felosztására
vonatkozó indítványa.
3. A felügyelő-bizottság jelentése az igazgatóság által előterjesztett évi számadás és mérlegről,
valamint a nyereség felosztását illetőleg tett indítványok megvizsgálásáról.
4. Ezen tárgyak ós az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére adandó felmentvény feletti
határozat.
5. Az alapszabályok 6. §-ának részbeni megváltoztatása.
6. Indítvány és határozathozatal az alaptőke felemelése és az alapszabályok megfelelő módosítása,
valamint az igazgatóságnak ezek keresztülvitelére való felhatalmazása tekintetében.
7. Igazgatóság választása.
Azon részvényesek, kik a közgyűlésen részt venni kivánnak, felhivatnak, hogy az alapszabályok 17. §-a értelmében részvényeiket, a még le nem járt szelvényekkel együtt, legkésőbb folyó
évi márczius hó 11-ig a társaságnál Budapesten, vagy az Union banknál Bécsben letéteményezzék.
A megvizsgált mérleg és az erre vonatkozó felügyelő-bizottsági jelentés nyolcz nappal a közgyűlés
előtt a társaság helyiségeiben a t. részvényesek rendelkezésére áll.
Budapest, 1906. évi február hó 25.
A z igazgatóság*
'

HORNYÁNSZKV

V I K T O R CS. É S K I R . UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA

BUDAPESTEN.

PROTEST

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP
Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő :

Hirdetési díjak :
Két hasábos egész oldal . . . .
Fél oldal
Negyed oldal
Nyolczad oldal

40 kor.
20. kor.
10 kor.
5 kor.

HAMAR

ISTVÁN.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a hová a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendők.

M e g j e l e n i k m i n d e n vasárnap.
Előfizetési ára :
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 fillór.

TARTALOM. V e z é r c z i k k : Az idők jelei. Vargha Gyuláné. — Az erdélyi ref. egyházkerület alkotmányának sarkalatos pontjai.
Lévay Lajos. — T á r c z a : Az alsó rend harcza a felső rendek ellen. Lévay Lajos. — K ö n y v i s m e r t e t é s : Az Újszövetségi Apokrifusok szövege. Raffay Sándor. — B e l f ö l d : Kérőívek, esdő szózatok. Morvay Ferencz. — K ü l f ö l d : Angol
egyházi szemle. B. Pap István. — Irodalom. — E g y h á z . — Iskola. — E g y e s ü l e t . — Gyászrovat. — K ü l ö n f é l é k .
— Hirdetések.

Az idők jelei.
„Rossz időket élünk,
Rossz csillagok járnak,
Isten óvja nagy csapástól
Mi magyar hazánkat!"

Nagy költőnknek ez a fájdalmas fölsóhajtása
sok magyar szívből előtör most, e zűrzavaros napokban. Igazán beborult fölöttünk a látóhatár, s
az Isten az O haragos arczát mutatja a magyar
nemzet felé. Vájjon azért-e, mert nem igaz az a
mondás, hogy az Isten szerető édes Atya, a ki
az embereknek javát akarja? Sokan ezt mondják,
s úgy emlegetik Istent, mint egy haragos, kegyetlen bírót, a ki csak ítélni és büntetni tud. Vannak, a kik azt mondják, hogy Isten nem csak
nem szeretetteljes, de nem is igazságos; mert hiszen
ez a szegény, becsületes magyar nemzet mindig
oly igaz, oly jó, oly tiszta volt, s íme az Isten
mindig megvonta tőle az áldást, csak szenvedésekkel látogatta meg. S olyan hang is hallatszik
elég, hogy nincs is Isten, mit is számítanánk az
ő segítségére!
Oh szegény tévelygő lelkek, a kik így beszélnek, így gondolkoznak, így éreznek, s evvel
is tetézik a sok bűnt, mely a magyar nemzet testét emészti, a mellyel e nép az igazságos Isten
haragját maga ellen kihívja! Igen, az Isten igazságos, szent és bűnt gyűlölő Isten, s a ki ezt nem
akarja megérteni, az nem értheti meg azt sem,
hogy az Isten szerető édes Atya. A ki az Isten
szeretetét olyan lágymeleg, az embert a maga
bűnében, hitetlenségében meghagyó, mindenre szemet hunyó szeretetnek gondolja, annak előbb vagy
utóbb keservesen kell csalódnia. S a ki önmagát
bűntelennek hiszi, legyen az egyes egyén, vagy
egy egész nemzet, annak is előbb vagy utóbb,
kellő időben, vagy későn, föl kell ébrednie ebből

az önámításból. S Isten nem akarja, hogy későn
ébredjünk. Isten nem gyönyörködik a bűnösnek
halálában, hanem azt akarja, hogy mindnyájan
megtérjünk és éljünk. Azért szólt hozzánk már
annyiszor kemény és súlyos szavakkal, s azért
szól most is. Óh bár megértené a magyar nemzet
az idők jeleit!
Nálunk is sok mindent meg tudnak már
érteni az emberek, sok mindent kimagyarázni a
természet jelenségeiből; de vájjon nem illik-e reánk
is az Üdvözítő mondása: „Az égnek es a földnek
ábrázatjáról ítéletet tudtok tenni, ez időről pedig,
mi dolog, hogy nem tudtok ítéletet tenni?" Luk.
1 2 : 5 6 . Vájjon hány magyar ember van, a kit e
komoly és nehéz idők arra indítottak, hogy megvizsgálja első sorban is a maga lelkét, elismerje
a maga bűneit, s kegyelemért kiáltson a szent
Istenhez, hogy aztán megismerhesse Ot, mint bűnbocsátó, szerető édes Atyát ?! Vájjon hány van
azok közül, a kik hivatva vannak, hogy a közéletben vezérszerepet vigyenek, a ki kész elismerni, hogy jobban szolgálta a maga önzését,
hiúságát, dicsvágyát, mint a haza érdekét, s mint
az Isten akaratát? S hány van e nemzet fiai közül,
a ki belátná, hogy a maga önző szenvedélyei által
engedte magát vezettetni, Isten parancsolatjait nem
teljesítette, sőt egész eddigi életében Istent a számításból mindig kihagyta ?!
Pedig, ha az emberek megállnának, hogy a
maguk lelkébe őszintén belepillantsanak, és pedig
az Isten szentséges orczájának világítása mellett,
óh mennyi megbánni való bűnt találna minden
lélek a maga belsejében, mint kellene összeroskadnia annak súlya alatt! De hogy ez megtörténhessék, ahhoz első sorban is arra volna szükség,
hogy az emberek igazán Istenhez forduljanak, s
igazán engedjék, hogy az O világossága belésüssön lelkük sötétjébe.

Óh milyen szükségünk van az evangéliomra,
a teljes evangéliomra; a törvényre, hogy a bűnöst
összetörje, és a kegyelemre, hogy a megtérő bűnöst
fölemelje! Soha nagyobb szüksége nem volt a
magyar nemzetnek az evangéliomra, mint most,
mikor a bíín úgy megsokasodott, mikor a társadalom minden rétegeibe beférkőzött a hitetlenség
s mindaz, a mi abból fakad a politikai, a társadalmi, a családi életben.
S itt van a mi bűnünk, evangéliomi munkásoké! A mi bűnünk, Isten gyermekeié, a kik a
magunk életében már éreztük, tapasztaltuk, élveztük az Istennek azt a nagy, szent szeretetét, mely
újjáalakította lelkünket, örömet és békességet adott
szívünknek s beléállított a legszentebb munkába,
az Isten országának terjesztésébe. Itt van a mi
nagy bűnünk: mi ebben a munkában nem voltunk
elég hívek, elég buzgók, elég kitartók. Míg a
világ gyermekei nyíltan, bátran, kitartóan küzdenek
az ő czéljaikért, addig mi még most is oly sokszor szégyeljük a Krisztus evangéliomát. Az evangéliomi munka Magyarországon még most is oly
lanyha, oly színtelen, oly szűkkörű! Az evangéliom már sok helyen ott van az ajkakon, szó
már van elég; de hol a Léleknek ereje? Nincs,
mert nincs elég hit, nincs elég odaadás; az evangéliomi munka a fölszínen mozog s nem hatol be
a mélységekbe. A törvényt nem merjük hirdetni,
attól félve, hogy a lelkeket elriasztjuk, a kegyelmet pedig nem tudjuk hirdetni, mert nincsenek
összetört bűnök súlyát érző lelkek. Vannak evangéliomi egyesületeink, melyeknek vezetői teljes
jóhiszeműséggel két úrnak akarnak szolgálni, s a
kik éveken át avval áltatják magukat, hogy a
világ gyermekeit úgy nyerhetik meg az Urnák,
ha ők még e világhoz szabják magokat s nem
szakítanak annak számtalan, pogány jellegű szokásával. Oh valóban ideje volna, hogy fölébredjenek ebből a csalfa álomból 1 Valóban ideje volna,
hogy ne engedjék magukat folyvást tévútra vezettetni, még az által sem, ha valamely evangéliomi
egyesület látszólag, külsőleg, anyagilag terjed és
gyarapodik, mert ez teljesen világias vállalatoknál
is megtörténik, sőt épen azoknak jellemző sajátsága. De az evangéliomi egyesületnek munkája a
fölszínen marad, ha annak kebelében a tagok
igazán meg nem térnek, igazán újjá nem születnek ; ha az evangéliomnak kell ő hozzájuk alkalmaztatni, a helyett, hogy ők alkalmazkodnának
az evangéliomhoz, akkor az az egyesület örökkévalóságra szóló gyümölcsöket soha nem fog hozni!
De hát azokban a lelkekben is, a kik igazán
szent komolysággal akarnának munkálkodni az
Úr szőlőjében, még mennyi az akadály! Mennyi,
napvilágra nem hozott önszeretet, akaratosság,
engedetlenség, hirtelenkedés s még más bűn is

megfér még az ilyen lelkekben is! Mennyi félelem az emberek véleményétől, mennyi érzékenység,
a félreismertetés és kigúnyoltatástól való húzódozás tart még fogva mindnyájunkat! Mennyi széthúzás, gyanú, bizalmatlanság, szeretetlenség az
Isten gyermekei közt!
Óh valóban, száz és ezer okunk van mindnyájunknak magunkat megalázni és elismerni, hogy
nemzetünk bűnében mi nekünk is részünk van.
Alázzuk meg azért magunkat, míg nem késő!
Az idők jelei hangosan szólnak. Oh ismerjük meg
a mi meglátogattatásunknak idejét! *
Vargha Gyuláné.

Az erdélyi ref. egyházkerület alkotmányának sarkalatos pontjai.
A ref. országos zsinat 1905. évi november hó 24-én
tartott ülésében, 556. jegyzőkönyvi szám alatt elrendelte,
hogy „a meghozandó egyházi törvények hivatalos kiadásában függelékül tétessék közzé az erdélyi egyházkerületnek az egyházi törvényeinktől eltérő joga és alkotmányos szervezete, mely az egyházi (egyházalkotmányi)
törvény 8. §-a szerint érintetlenül maradt".
Az erdélyi ref. egyházkerület igazgató - tanácsa
ennek értelmében Váró Ferencz nagyenyedi főgimnáziumi tanárt bízta meg azzal, hogy a kerület fentartott
régi jogait és külön alkotmányának sarkalatos pontjait
illetőleg egy munkálatot készítsen, a mely a kerületi
közgyűlés elé terjesztetvén, mint „Nyilatkozat" küldethessék fel a zsinatra. Váró Ferencz elkészített munkálatát az igazgató-tanács febr. 15-én tartott ülésében
tárgyalta és a kerületi közgyűlés elé terjesztett Nyilatkozat szövegét a következőleg állapította meg.
Az erdélyi ref. egyházkerületnek fentartott régi joga s
külön alkotmányának sarkalatos pontjai.
I. Az 1871. esztendőben erdélyi ref. egyházkerületté szervezkedett egykori erdélyi ref. anyaszentegyház,
a maga alkotmányos szervezetének és mindennemű belügyeinek autonom szabályozásában, tövényalkotó testületei
által megszakítás nélkül gyakorolta a múltban s közgyűlése által jövőben is gyakorolja azt a jogot és
szabadságot, a melyet az 1691. évi Leopoldinum diploma
* Erre a mély s nemcsak komoly, de szigorú valláserkölcsi
felfogásra valló czikkre csak egy megjegyzésünk van. S ebbe a
megjegyzésbe belejátszik hazafias érzésünk is. Megalázkodva ismerjük be, hogy sok a fogyatkozás bennünk magyarokban és magyar
protestánsokban. Vannak bűneink is, a melyek miatt haragos arczát
mutathatja felénk az Űr. De a mai rossz időket mégsem tudjuk úgy
tekinteni, mint csupán nemzeti és egyéni hibáink, bűneink büntetéseit; hanem úgy is tekintjük azokat, mint megpróbáltatásokat, a
melyek politikai, társadalmi, egyházi életünk megtisztíttatása végett
bocsáttattak reánk az Ür által. Abban azonban teljesen egy óhajtáson vagyunk a lelkes czikkíróval, hogy vajha e nehéz idők igazi
megalázkodásra és kötelességeink hívebb teljesítésére juttathatnának el mindyájnkat.
Szerk.

3. pontjában inviolabili vigore megtartott 1653. évi választja az egyházmegyék, kollégiumok és theol. fakultás
Approbata Constitutiók I. része I. czíniének III. artikulusa négy-négy gondnokát, de az illető testületek hármas
az eklézsiai directiokban (és ritusokban) való reformálás kijelölései alapján ; megválasztja az egyházkerület által
és variálás iránt kifejezetten biztosít és a melyet az betöltendő tanszékekre a rendes tanárokat;
erdélyi 1791. évi II. és LIII. artikulusok, valamint az
b) az egyházmegyei közgyűlés maga választja az
1868. évi XLIII. orsz. törvényczikk 14. §-a is, beczik- esperest, a jegyzőt, közügyigazgatót, számvevőt, tanügyi
kelyeznek és megerősítenek.
előadót, ez egyházmegyei tanács választás alá eső
Az ezen jognak és szabadságnak gyakorlása útján, tagjait;
a képviselet és a felelősség elvének befogadásával, de
c) a kollégiumi elöljáróság maga választja az intétöbb százados hagyományainak kímélésével kialakult zetnek a rendszabályokban megjelölt tisztviselőit s a
1861—71. évi erdélyi ref. egyházalkotmányi szervezetet tanárok közül a kebli tisztségek viselőit.
az egyetemes magyar református egyház törvényei, az
Az egyházközségben a lelkész, tanító, énekvezér
1881. évi debreczeni uniókor kikötött feltételek mellett, s valamennyi tisztviselők és alkalmazottak választására
ériutetlenül hagyván : azt, azon feltételek korlátai között, nézve az egyetemes egyházi törvény rendelkezései leszegészében vagy részeiben változtatni, az országos zsinat nek jövőben érvényesek.
tudomásul vételi jogának fentartásával, csakis magának
IV. Fönmarad, mint történelmileg kifejlődött alkotmáaz erdélyi egyházkerületnek közgyűlése jogosult,
nyos szerv, az erdélyi orthodoxus fejedelmek tanácsának
Az országos zsinat tudomásul vételi joga a kép- vallásunkon levő főbbjei közül a kollégiumok és eklézsiák
viseleti rendszer szempontjaira és az egyházalkotmányi dolgaira a püspökkel együtt vigyázó foinspektorok és
törvény 8. §-ában pontonkint felsorolt korlátok megtar- kurátorok mellé először 1709-ben rendszeresített Supretására vonatkozik.
mum Consistorium permanens tanácsának jogutóda: az
II. Megmarad az erdélyi reform, egyházkerületnek 1871. évben, az egyházkerületi közgyűlés irányában
negyedfélszázados gyakorlata a püspöknek választása tartozó felelőséggel, kormányzó testületül szervezett
módját s a megválasztott püspöknek fejedelmi megerő- állandó igazgató-tanács, a melynek tagjai az egyházsíttetését illetőleg, miképen az Approbata Const. I. r. kerületi főgondnokok ós ezek sorában a püspök, az egy1. cz. IX. artikulusába foglaltatott, hogy t. i. „az eleitől házkerületi lelkészi főtisztviselők, választott igazgató-tanáfogván observáltatott usus szerint, a kik a püspökségre csosok és tisztviselők.
választatnak az ő közönséges egyházi gyülekezetüknek
Ezen állandó igazgató-tanács képviseli és kormátetszésekből és végzésekből, azok a fejedelmektől kon- nyozza az egyházkerületet rendes közgyűléstől közgyűíirmáltassanak (non obstantibus tanem regni legibus ac lésig, jelentéstétel s beszámolás kötelezettségével s
usu roboratis consvetudinibus), melyek szerint mind a felelősség mellett. Végrehajtja, hajtatja a jogérvényes
püspökök, mind az esperesek a visitatiók állapotjában törvényeket, rendszabályokat, határozatokat. Őrködik a
procedáljanak, kiki a maga inspectiója alá bizattatott fő-, közép- és népiskolák mindennemű vagyona és ügyei
és ez ideig observáltatott usus szerint."
s az egyházközségek anyagi, erkölcsi s jogügyi állapota
Ezen usus pedig ugyanaz, a mely az Approbata fölött, a fölterjesztett költségelőirányzatokat és számConstitutióknak fejedelmi hatalommal történt megerősít- adásokat megvizsgáltatja és ellátja. Törvény-, rendszabálytetése idejében, a már négy évvel azelőtt többszörösen tervezeteket készít vagy más úton beterjesztetteket, az
végigtárgyalt s ugyancsak II. Rákóczy György fejedelem illetékes vélemények bekérésével, előkészít, fölmerült
hozzájárulásával megállapított és közzétett Canonok indítványokat s általában minden közgyűlési döntés alá
(Geleji Katona Canonok) szerint vala érvényben s jelesen tartozó ügyet, kérelmet, felebbezést saját indokolt vélea 86—93. Canonokban van körülírva.
ményével kisér az egyházkerületi közgyűlésre.
III. Fönmarad az egyház hivatalosainak a törvéV. Megmaradnak az 1709 óta fennálló rendszeres
nyekben meghatározott állásokra megválasztását illetőleg és törvényes gyakorlat szerint a többtagú gondnoki karok.
az eleitől fogva fennállott s újabban is megerősödött
Az egyházkerületi főgondnokok (supremi curatores
gyakorlat, mely szerint:
ecclesiarum, collegiorum, scholarum et moderatores oma) az egyházkerületi közgyűlés maga választja, a nium rerum religiosariim) száma, a püspökkel együtt, hat.
püspökön kiviil, az egyházkerületi főgondnokokat, az
Az egyes egyházmegyék és kollégiumok gondnoegyházkerületi közjegyzőt, köziigyigazgatót, az állandó kainak (inspectores particulares) száma négy-négy, köigazgató-tanács választás alá eső tagjait és hivatalnokait
zülök kettő-kettő főgondnok.

^ST Jobb és megbízhatóbb
'

t m m

f -

•

'

-

r r

M A G V A K A T

olcsóbban senki sem ad, mint

_

FiLBXAN B E L A

m a g k e r e s k e d é s e Budapest, Ullői-út 11. szám.

Kálvin-tér mellett.

Tessék próbát tenni.

A gondnoki karok, a két évszázados gyakorlatnak
megfelelően, egyházkerületi közgyűlési választás útján
egészíttetnek ki.
VI. Megmaradnak, mint az önkormányzat különleges
szervei, az állandó közigazgatási testületek, tanácsok,
jelesen:
a) az egyházkerületi állandó igazgató-tanácson kivül,
ennek felsőbbségi őrködése alatt;
b) a kollégiumi elöljáróságok, melyek az egyetemes
egyház köznevelési és közoktatási törvénye értelmében
szervezve s a tanári testület fölébe rendelve, a nevelésés oktatásügyekben az azon törvény szerint megszabott
hatáskort töltik be, de egyszersmind a kollégiumok jogés vagyonügyeinek az egyházkerületi rendszabályokban
körülírt módon és felelősség mellett, közvetlen intézői;
c) az egyházmegyei tanács, mint állandó önkormányzati szerv, az egyházmegye egyházi és világi
tisztviselőiből s két-két választott világi tanácsosból
állván, igazgatja az egyházmegyét egyik közgyűléstől a
másikig, ezek határozatait s az egyházi felsőbbség
rendeleteit végrehajtja. Az egyházközségek vagyoni
(költségvetési, számadási), építkezési, jogi s minden
sürgős ügyeit ellátja, illetőleg ellenőrzi; az egyházközségek világi képviselőinek választását igazolja. Működéséről az egyházmegyei közgyűlésnek jelentéstétellel s
felelőséggel tartozik.
d) a jelzett szempontból tekintve, az egyetemes
egyházi törvénynek megfelelően szervezett egyházközségi presbitérium is, az egyházközségi köz-, illetőleg
képviselő-gyűléshez való viszonyában, egyházkebli tanácsnak (domesticum consistoriurnnak) neveztetik 1861. évi
egyházközségi szervezeti törvényünkben.
Az egyházmegyei tanácsok és az állandó igazgatótanács, megfelelő fokon, az egyetemes egyházi törvény
szerint járván el, a közigazgatási bíróságok hatáskörét
is, ez idő szerint még, betöltik.
VII. Fönmarad, miképen eleitől fogva gyakorlatban
van, minden egyházi testület ülésein az egyes elnökség ;
elnök lévén:
a) az egyházkerületi közgyűlésen a jelen levő
egyházkerületi világi főgondnokok közül a szolgálata
szerint legidősebb ;
b) az állandó igazgató-tanács ülésein az egyházkerületi főgondnokok egyike s ezek sorában a püspök
is, hivatali idosbség rendjében;
e) a püspöki szék és az egyházkerületi tanügyi
bizottság ülésein a püspök ;
d) az egyházmegyei közgyűlésen s az egyházmegyei
tanácsban az esperes;
é) a kollégiumi elöljáróság ülésein a jelenlevő
gondnokok közül a hivatalában legidősb;
f ) az egyházközségi gyűlésben és presbitériumban
a lelkész; de az egykor püspöki vizsgálat alatt állott
(Dés, Fogaras, Kézdivásárhely, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyenyed, Sepsiszentgyörgy, Szászváros, Székelyudvarhely) s az ezekkel egy sorba helyezett Otorda, Zilah,

Brassó és Űjtorda egyházközségek presbiteri, illetőleg
képviselő-gyűlésein az elnöklés jogát az egyházközségi
főgondnok s az ügyvezető lelkész hivatali elsőbbség
szerint gyakorolja, egyik a másikat akadályoztatása
esetén helyettesítvén is.
VIII. Emlékezetben marad, hogy századokon át
megszakítatlanul gyakorolt joga még az erdélyi egyházkerületnek a házassági bíráskodás, traktuális alsó és
szuperintendencziális felső fokon, az esperesek, illetőleg
a püspök elnöklése mellett.
Ez a joga azonban, az 1894. évi XXXI. országos
törvényczikk hatályba lépte óta, ezen t.-ez. 136. és
137. §-ai értelmében megszakadt és szünetel.
A házassági főtörvényszék megszűntével, az első
sorban ennek jövedelmi számadásait ellátó püspöki szék,
a melynek tagjai a püspök elnöklése mellett az esperesek : jelenleg egyrészt a lelkészi özvegy-árvai gyámintézeti számadások és segélyezési ügyek ellátására
szorítkozik, másrészt fölmerülhető lelkészi szakkérdésekben vélemény és javaslat adására hivatott állandó bizottságképen működik.
IX. Fönmaradnak, de az egyet, egyházi adótörvény alapján újra rendezendők a patronusi (pártfogói)
jogok, melyeknek elvi elismeréséül a patrónus maga
személyére nézve, ha máskülönben presbiterségre illetékes : jövőben is az illető egyházközségi presbitérium
(domesticum consistorium) választás alá nem eső tagjának
tekintetik.
X. Az erdélyi ref. egyházkerület ezekben följegyzett külön jogának állandó ós egyházalkotmánya ezen
intézményes sajátságainak lehető fentatása mellett,
egyebekben az egyetemes egyházalkotmányi törvény
rendelkezéseit, a képviseleti rendszer és a felelősség
elvének megtartásával és következetes keresztülvitelével,
saját alkotmányában is érvényesíteni fogja.

TÁRCZA.
Az alsó rend hareza a felső rendek ellen.
— Egyházi beszéd. —
(Folyt, és vége.)

•

Az apostoli intés azonban nem csupán a felsőbb
renden lévőknek szól, hanem szól a társadalom alsó
rendjét alkotó munkás-osztálynak is. Mert nem tagadhatja senki, hogy ez az osztály sincs bizonyos fogyatkozások nélkül. Ezekre a hibákra már Pál apostol is
rámutatott, midőn nem egy levelében arra inti a keresztyénségre tért szolgákat, hogy legyenek mindenben engedelmesek azoknak, a kik nekik uraik test szerint, és ne
csak szem előtt, szolgáljanak, hanem mint a Krisztus
szolgái, szívok szerint cselekedjenek mindent és jóakarattal szolgáljanak, mint az Úrnak és nem embereknek.
(Kol. 3, 22, Eféz. 6, 6—7.) Vagyis hát ne nézzék csupán
a maguk hasznát, ne keressék a dolognak könnyebb

végét, hanem legyenek tekintettel földi uraikra, de
kivált lelki Urokra, a Krisztusra is.
Ez az intés a földművelést végezni szokott hajdani
szolgáknak szólt, de érthet róla a napjainkbeli szolgaés munkás-sereg is. Krisztus Urunk is, az apostol is
azt mondja: „Méltó a munkás az ö jutalmára" (Mát.
10, 10.—1., Tim. 5, 18.); úgyde csakis a jó és hív
munkás, ki a nap terhét és hévségét igazán hordozza.
Valóban az ilyen munkás, a ki a napot megelőzi a
fölkelésben s az éj késő órájában tér pihenésre; a ki
nap-nap után oly óriási erőfeszítést igénylő munkában
emészti fel testi-lelki erejének java-részét: az ilyen munkás bizonyára meg is érdemli, hogy annyi verejték hullatása után meglegyen legalább tisztességes mindennapi
kenyere. Ez, el kell ismernünk habozás nélkül, teljesen
jogos kívánság. De íme épen az a bökkenő — mondják
azok a szegény munkások, — hogy hiába dolgoznak,
hiába költik el a legfárasztóbb munkában erejöket, mégsem tudnak annyit keresni, a mennyivel a magok és
családjok életszükségleteit csak szerényen is kielégíthetnék. Innen van tehát a mostani elégedetlenség s az
egész munkásmozgalom.
Nem itt a helye, atyámfiai! hogy e rendkívül nehéz,
de kölcsönös jóakarattal mindenesetre megoldható és
okvetetlenül megoldandó kérdést részletesen fejtegessem.
Csak két megjegyzést kívánok tenni és pedig vallásos
szempontból. Az egyik a munkaadónak szól, a kit már
Jeremiás próféta is ekként figyelmeztetett kötelességére :
„Jaj annak, ki az ö felebarátjával ingyen szolgáltat és
munkájának bérit neki meg nem adja!" (22, 13.) Ma
már bérelvonást, ingyen szolgáltatást a polgári törvény
sem enged meg ; viszont bérjavításra, emberiesebb,
keresztyénibb bánásmódra a polgári törvény ugyan nem,
de az isteni törvény, a krisztusi szeretet törvénye igenis
kötelez ma is minden munkaadót. Azért helyén lesz ez
idő szerint is az az apostoli figyelmeztetés: „ Ti urak,
igazsággal és méltányossággal legyetek a ti szolgáitokhoz,
tudván, hogy nektek is van Uratok a mennyekben"
(Kol. 4, 1.).
A másik megjegyzésem pedig a munkásoknak szól,
a kiknek mostani válságos helyzetükben nem adhatok
jobb tanácsot, mint a mit Jakab apostol adott egykor
azoknak a keresztyén munkásoknak, kik uraik jogtalan
eljárása miatt panaszkodtak, így szólván hozzájok:
,,Békességesek legyetek, Atyámfiai! az Úrnak eljöveteléig,
íme a szántóvetö-ember várja a földnek drága gyümölcsét,
békességesen várván azt, míg reggeli és esteli esö lészen
reá. Békességesek legyetek ti is és erősítsétek meg a ti
szíveiteket: mert az Úrnak eljövetele elközelget" (Jak. 5,
7—-8.). Tehát békés, nyugodt magatartás ; a keresztyénhez
nem illő kifakadások és gyűlölködések elkerülése; e
mellett az apostoltól is ajánlott békességes tűrés még
egy kevés ideig, addig t. i., míg az idők teljessége jogos
kívánságaik megnyerésére elérkezik; ezek az én szívből
jövő atyai tanácsaim^ ós kéréseim a munkás-osztályhoz
tartozó híveimhez. — Gondolják meg, hogy valamint

a jól megnövelt szántóföldnek a vetés után hosszabb
időre, reggeli és esteli harmatra van szüksége, míg
drága gyümölcsét meghozhatja : azonképen az erkölcsi
és közélet mezején sokszor még huzamosabb idő kívántatik ahhoz, hogy bár legigazabb munkánk, legnemesebb
törekvéseink méltó gyümölcsét arathassuk. És végül
szívleljék meg ők is, a mit Pál apostol nem csupán a
munkaadókhoz, de a munkásokhoz is intéz : „Ne nézze
kiki csak a maga hasznát, hanem minden a mások hasznát is nézze"; azaz legyenek méltányos tekintettel a
munkaadók jogos érdekeire is ; és továbbá, hogy azon
indulat legyen bennük is, mely volt a Jézus Krisztusban,
t. i. az alázatosságnak és önmegtagadásnak, az igazságnak és szeretetnek lelke!
*

*
*

Sokat lehetne még mondanom az újabb kornak ez
annyira égetővé vált kérdéséről, a szoczializmusról, de egy
templomi beszéd szűk keretében mindent felölelni lehetetlenség. Csak néhány rövid megjegyzésre szorítkozom hát
még. — Mikor ezelőtt több mint félszázaddal a szoczialistáknak egyik híres vezérét (Prondhon) — mert külföldön
már akkor elkezdődött ez a társadalmi mozgalom, —
Párisban bevádolták s a bíróság elé állították, a vallatás
folyamán azt kérdezte tőle a biró: mondja meg, hogy
tulajdonképen mit is akarnak a szoczialisták? Mire az
így válaszolt: „Embertársaik sorsán javítani!" A biró
egy kis ideig elgondolkozott, majd azután így szólt:
„Embertársaink sorsán javítani ! Istenem ! ha csak ezt
akarják: hiszen azt mi is akarjuk!" . . . Nemde atyámfiai ! ilyen értelemben mi is mindannyian szoczialisták
vagyunk !
Csakhogy jól megértsük : szoczializmus és szoczializmus közt ég s föld ám a különbség! olyasforma, mint
teszem, a csendes és termékenyítő vízér és a rohanó
és romboló vízár között. Amannak mellékén virág illatoz,
buja növényzet terem; míg emez kíméletlenül letarol
és piszkos hullámai alá temet minden tenyészetet. Jól
megértsük, atyámfiai! Van a szoczializmusnak olyan
irányzata is, mely úgy gondolja az emberiséget boldogítani, ha erőszakosan letiporja az anyagi és erkölcsi
élet mezejének mindama virágát, gyümölcsét, a miket
azon a polgári és keresztyén társadalom munkája több
ezer éven keresztül termelt és létrehozott. Van olyan
romboló irányzat is, mely fel akarja forgatni a mostani
társadalmi rendet fenekestül, s a mi lehetetlenség:
egyformásítani akar mindent. Van olyan boldogtalan
irányzat is, a mely úgy véli boldogítani az embert, hogy
meg akarja őt fosztani fáradságos munkával szerzett minden
tulajdonától, jogos vagyonától; meg akarja fosztani még
a legboldogítóbbtól: a tiszta családi élettől, a hitvestől
és gyermekektől is; meg akarja fosztani az embert legdrágább kincsétől, a hittől, — meg akarja fosztani
Istenétől, földi és mennyei hazájától is! Szóval, mint
egy újkori Sámson, romokba akarja dönteni a mostani
társadalomnak egész épületét. . . Isten őrizzen, hogy
az ilyen őrült törekvések valaha sikerre jussanak ! Bizony

mondom: akkor lenne aztán az emberiség igazán nyomorult és boldogtalan!
Ámde van a szoczializmusnak bizonyára jogosult,
nemes és életképes irányzata is : az, mely a mostani társadalmi rend és a Krisztus vallása alapján akarja reformálni, újjáalakítani a kétségkívül javításra szoruló
viszonyokat, intézményeket, s mely míg egyfelől el akarja
tüntetni a mai társadalmi élet szembeszökő visszásságait,
ferde kinövéseit és igazságtalanságait, másfelől meg
akarja és bizonyára előbb-utóbb meg fogja valósítani a
mostoha anyagi sorssal kiizdő bármely állapotú embereknek jogos és méltányos kívánságait. Ez az ü. n. keresztyén-szoczializmus, — mely nem rombolni, de a meglevő
alapokon tovább építeni akar. A keresztyén szoczializmus,
mely szentnek tekint tulajdont, családot, Istent és hazát,
s a melynek főelve : a keresztyén felebaráti szeretet, mely
nem keresi csak a maga hasznát, de sőt másokért a
maga érdekét is feláldozza.
Igen, szeretteim! csak ezen az egyetlen helyes
alapon, a keresztyén felebaráti szeretet elvén épülhet
tovább biztosan az emberi társadalom nagy épülete.
Csak azon a világmegváltó szereteten, mely nem irigykedik, nem cselekszik álnokul, nem fuvalkodik fel, nem
cselekszik éktelenül, nem keresi csak a maga hasznát I
Vajha ez az önzetlen, ez az önfeláldozó krisztusi
indulat töltené el úgy a keresztyén gyülekezetek, mint a
polgári társadalom minden egyes tagját, hogy ne lenne
helység, ne lenne város, melyben „az elsők kevélyek
s kegyetlenek, az alsók gonoszok, engedetlenek"., hanem
járnának mindannyian a szent ige világánál s vállvetve,
egy értelemmel és akarattal munkálnák földi és mennyei
boldogságukat! . . .
Bevégzem szavaimat a 123-ik dicséret eme szép
versével:
„Óh mely boldog az oly gyülekezet,
Mely hallgat a jó rendnek Istenére,
Melyet csak az Úr törvénye vezet;
Vigyáz okosan kötelességére,
Az alsó rend a felsőt hallgatja,
•
Az erős az erőtlent ápolgatja." Ámen.

Lévay

Lajos.

KÖNYVISMERTETÉS.
Az Újszövetségi Apokrifusok szövege.
Az ÚjszövetségiApokrifusok bírálatához, melyet e lap
f. é. 9-dik számában Marton Lajos tisztelt kartársam avatott
tollából olvashattunk, egy esetleges félreértés vagy épen
félremagyarázás miatt kénytelen vagyok hozzászólni. Nem
az általános ítéletekhez van megjegyzésem, mert ezek
nézet dolgai, nem is az apró részletekhez, mert ezek
felfogás dolgai, hanem egy kijelentéshez, melyre valóban nem számíthattam. Amazokat, a mennyiben az én
felfogásommal megegyeztethetők, szívesen fordítom hasznomra s igazán hálás vagyok Marton kartársamnak, hogy

oly gonddal, részletességgel, alapos tanulmánnyal fogott
munkám megbirálásához. Hiszem, hogy szerette volna,
ha itt-ott részletesen szóltam volna egyes dolgokhoz.
Ki az anyagot ismeri, az nem is gondolkozhatik máskép,
mint hogy ezeket a roppant érdekes és tanulságos irodalmi termékeket részletesebben kifejtve lássuk magunk
előtt. Magam is szerettem volna ezt. De teljesen magamra voltam hagyatva. Kiadót nem találtam, mert mindenki csak biztos és nagy haszonra bocsátkozik vállalatba ; előfizetőim sem jelentkeztek oly számban, mint
joggal várhattam. Ez az oka, hogy mérsékelnem kellett
buzgóságomat s a jegyzeteket, magyarázatokat rövidítenem, sokszor el is hagynom, sőt még az eleve ígért
anyagból is el kellett ejtenem János és Péter cselekedeteit, mert munkám nagy íveken már így is meghaladta a 20 ívet s így csakis nyers nyomdaköltségben
1000 koronánál többel terhelte meg szegényes tanári
jövedelmemet. Mikor veszem be csak ezt, s mikor lesz
némi írói tiszteletdíjam is, ki tudja ?
A terjedelmes bevezetések és az egybevetések
hiányát, a jegyzeteknek sokszor vázlatos voltát hát van,
a mi mentse. De sokkal fontosabb dologról akarok szólani. S itt a hallgatás menthetetlen volna, mert esetleg
rosszhiszeműséget tételezhetne fel. Azt mondja ugyanis
Marton kollega ú r : „A fordításhoz Raffay rendszerint
újabb kritikai textuskiadásokat használt. Sajnos, nem
mindenütt jelölte meg szövegét, sőt még magántudakozódásomra adott értesítésében is csak oly általánosságban,
hogy nincs módomban az összehasonlítást mindenütt
ugyanazon szöveg alapján végezni, melyből ő fordított."
Meg vagyok ugyan teljes lélekkel győződve arról,
hogy Marton kollega e kijelentésével nem akart ellenem
vádat emelni, de akaratlanul is alkalmat adott olyas
feltevésre, mintha nem tudtam vagy nem akartam volna
forrásaimat megnevezni. Levelezőlapjára levelezőlapon
csak azt feleltem rövidesen, hogy az eredeti szöveg
kiadását, a hol el nem feledtem, kitettem, a hol meg
nem tettem ki, ott ezt, meg amazt használtam. A szerzők neveit felsoroltam, de a kiadásokat, a könyv czímeit nem. Nem gondoltam, hogy ezt Marton kollega
pontosan igényli, különben szívesen megjelöltem volna
minden egyes könyvet.
Ha akkor nem tettem, a félreértés, vagy ép a
rosszhiszeműség esetleges vádjának (nem Marton kollega
részéről) kikerülése végett a használt szövegek kiadásait a következőkben tartom kötelességemnek közölni:
1. Héberek evanyélioma. A 10. lapon fel vannak
sorolva : fíesch. Agrafa ; Kirchhofer, Quellensammlung;
Preuschen, Antilegomena. Használtam még ezeken kívül
a meg sem nevezett Apocrypha. Herausgegeben von
Klostermann. Bonn, 1904, (Kleine Texte für theolog.
Vorlesungen und Ubungen. Herausg. v. H. Lietzmann)
cz. munkát is.
2. Ebioniták evanyélioma. A 25. lapon fel vannak
sorolva ugyanezen munkák.

3. Egyiptomiak evanyélioma. A töredékek szövegét
a Theol. Szaklap II. évf. 141. lapja szerint Harnack,
Uber die jüngst entdeckten Sprüche Jesu 1897 és
Kirchhofer említett munkájából vettem, melyekhez használtam még Preuschen Antilegomenáit és Klostermannt is.
4. Az oxyrynehosi töredékek szövegét Klostermann,
Harnack és Preuschen munkáiból vettem.
5. Péter predikácziójának
szövegét Klostermann
Apocrypháiból és Preuschen Antilegomenáiból vettem.
6. Péter evangéliomát Klostermann szövegéből vettem, de használtam hozzá Preuschent, Harnack, Zahn
és Kunze munkáit is.
7. Jakab elbeszélését Tischendorf Evangelia apocrypha. Ed. altéra szövegéből fordítottam.
8. Tamás elbeszélését szintén Tischendorf szövegéből vettem.
9. Barnabás levelét a Gebhardt-Harnack-Zahn Paírum
apostolicorum opera I. 2 alapján fordítottam.
10. Római Kelemen 1. levelét szintén.
11. Római Kelemen ú. n. II. levelét hasonlókép.
12. Polykarpus levelét szintén.
13. A laodiceai levelet a pozsonyi könyvtárban levő
egyik latin bibliából fordítottam.
14. Az apostolok tanítását a Gebhardt-Harnack
Texte und Untersuchungen II. szövegéből vettem.
15. Hermas Pásztorát a Gebhardt-Harnack-Zahn
szövegkiadásából.
16. Péter Jelenését Klostermann Apocrypháiból vettem, ele utóbb Preuschen Antilegomenáit is használtam.
17. Pál cselekedeteit a Lipsius-Bonaet-f'éle szövegkiadás alapján Lipsius szövegéből fordítottam.
A teljesség érdekében meg kell még azt is jegyeznem, hogy az apokrifusokra vonatkozó mindazon munkákat, a melyekhez hozzáférhettem, igyekeztem áttanulmányozni, mert hiszen éveken át foglalkoztam az apokrifusokkal, a mint azt a Theologiai Szaklapban közölt
tanulmányaim is igazolják. Ha csak sejtettem volna is,
hogy a szövegek részletes felsorolására oly nagy súlyt
fektethetnek, bizonyosan közöltem volna, de jogosan
feltételezhettem, hogy ezek elmaradása esetén is mindenki elhiszi, hogy eredeti szövegek alapján dolgoztam.
Most már sajnálom mulasztásomat s utólag kérem bírálóimnak és az érdeklődőknek szíves bocsánatát.
Raffay Sándor.

BELFÖLD.
Kérőívek, esdő szózatok.
Ne tessék megijedni! Nem úszom a divatos áramlattal. Nem anyagi segélyt kérek, csak meghallgatást.
Csak nyilvános hangot akarok adni annak a kedvetlenségnek, sőt bosszankodásnak, a mely sok paptársam szívében ott él, s melynek egymásközt elég gyakran vagyunk
hallgatói.

Ennek tárgyai azok a kérőívek, esdő szózatok,
melyek most a Kárpát aljából, majd a fővárosból vagy
annak környékéről, egy-egy vidék empóriumából vagy
az Alföldről, s ki tudja, honnan naponta, sőt, mondhatom*
napról-napra növekvő számban érkeznek a nt. lelkészi
hivatalokhoz, a vallás, a hitélet, az egyház, a haza, a
nemzetiség, a magyarság fenntartásának szívhez szóló
jelszavaival híván fel, sürgetvén, majdnem kényszerítvén
a jószívű adakozásra. Néha belügyminiszteri engedéllyel,
néha a nélkül. Olykor esperes és püspök hathatós ajánlásával. Mindenik esetben az Isten igéje hallgathatásának
forró vágyát feltüntető, a hivők csekély (néha kétszáz,
néha csak ezer vagy alig másfélezret mutató) számának
elénkbe tárásával, néha a góth vagy modern, mindenesetre tornyos, gránitterrazzós, díszes templomterv rajzával vagy fényképével (mert hiszen modern ember hogy
is dicsérhetné szerényebb helyen azt, kinek: „nem vala
helye, holott fejét lehajtaná" ?) súlyosbított, gépírással,
vagy nyomdailag díszesen kiállított, számmal ellátott s
mindenesetre — felelősség terhe alatt — visszaküldendő
kérőíveket kapunk, oly számban, hogy lelkészi hivatalunk igtató számainak maholnap ez teszi ki a nagyobb
részét.
Ma már ez sablon szerint megy. Recipe: egy concordantiából válogasd ki az adakozásra buzdító legfrappánsabb idézeteket, ereszd fel az istenigét szomjazó
hő vággyal ott az idegen nemzetiségek és felekezetek
tengerében (NB. Voltam ily helyeken vasárnapi istentiszteleten 1000 és 1300 lelkű szórványokban, s az első
helyen 15-en, az utóbbin 30—35-en lehettünk velem az
idegennel együtt!); add hozzá a hívek szegénységét
(pl. 1000—5000 frt fizetésű hivatalnokok) a felépítendő
templom missziói fontosságát, s ezt így megszerkesztvén
a pap vagy helyettes lelkész, írják alá a vezetők, miniszteri tanácsosok, alispánok, főszolgabirák, néha milliomosok mint buzgó fő- és algondnokok s presbiterek ; —
küldd el a Névtárban található minden egyes gyülekezetnek, annak is, a melynek 170 lelket számláló tagjai
templomot, paplakot, iskolát tartanak fenn a maguk erején,
holott nincs köztük egy is, kinek állami adója a 100
koronát meghaladná
és várjad a kegyes adományokat. Használ. — Ha nem csurran, cseppen. — És
épülnek czifra, kisebb-nagyobb templomok, néha rézzel,
néha bádoggal fedett, mindenesetre aranyos csillaggal
ékeskedő tornyok, faragott szószékek; önttetnek drága,
szép szavú harangok, jut talán egy díszesebb orgonára
is. Lesz fényes megnyitó ünnep, róla áradozó leírás,
kiemelve a kiemelendőket, azután — — azután állhat
üresen a templom, a festett falak bágyadtan verik vissza
a kevés énekes zengedezését vagy a lelkész félve rebegő
imáját.
Hogy ez így van, azt senki se tagadhatja; de
akkor azt se, hogy ez nem jól van így. S bár nem
helyeslem (mert hisz más tárgyban is érkezhetik megkeresés), nem nagyon csudálkozom annak a lelkésztársamnak eljárásán, a ki az ismeretlen vagy szokatlan

lelkészi hivatalos levelet, e gyanúból, felbontatlanul
visszairányítja.
Én nem cselekszem így, hanem kötelességszerűen
felbontom s aztán küldöm vissza, rávezetve észrevételemet, mely szerint tisztán parasztbirtokos, 500-at sem
számláló gyülekezetem templomot, paplakot, iskolát, tanítót tisztán a maga erején s óriási önmegadóztatás árán
tartván fenn s a segélyzendő egyházak részére tetemes
évi adót szolgáltatván be a Közalapba, ilyen megkeresések körözésével bűn nélkül nem terhelhető.
De maholnap ez észrevételezést sem győzöm. A
kérőívek az idővel szaporodnak. Nyilvánosan kell szót
emelnem ellene. — De hogy érzéketlenséggel, keményszívűséggel ne vádolhassanak (holott nem maradtam el
soha, a hol azt jónak és szükségesnek ítéltem), okát is
kell adnom.
Midőn a debreczeni zsinat az Országos Közalapot
megalkotta s a konvent az erre serkentő felhívást kibocsátotta, annak egyik főerőssége az a felhozott indok
volt, hogy építkező vagy alakuló egyházaink ne járják
esedezésükkel az országot keresztül-kasul. Ez az érv
hathatós is volt, de nem bizonyult igaznak. Nem abban
a részben, mintha a konvent eleinte nem segélyezte
volna a szűkölködő egyházakat, sőt jutott oda is, a
hova nem is kellett volna, azt sem említem, hogy ez a
forrás hova-tovább szűkebben csergedezik e czélra (ezek
más lapra tartoznak); hanem abban a részben, hogy a
sürgető kérőívek nemcsak nem apadtak, meg nem szűntek, hanem napról-napra szaporodnak. A hol 3—4 intelligens család lakik, a helyett, hogy egy vagy más közelebbi református gyülekezetben elégítené ki a lélek
egészen el nem fojtható vágyait, czéljául tűzi ki, hogy
ott helyben templomot építsen, gyülekezetet szervezzen,
hogy mondhassa: a mi templomunk, a mi papunk. És
ha ezt úgy cselekszi, mint a közelmúltban az az úri
család, a melyik a maga költségén templomot és paplakot építve, azt az ajándékozott telekkel együtt felajánlja, vagy azzal mutatja ki áldozatkészségét, hogy a
tőle 6—8 kilométerre levő gyülekezetnek minden építkezéseinél adományaival előljár s a toronyba ezer korona
költséggel órát állíttat föl a gyülekezet minden hozzájárulása nélkül, ez, azt hiszem, minden emberben csak
elismerést kelt s azt a meggyőződést alakítja ki: íme,
egy buzgó református egyháztag. — De, ha azt látjuk,
hogy a milliomos úr csak a nevét kölcsönzi a kérőív
alá, a nélkül, hogy buzgóságát valami észrevehető áldozatkészségben állítaná szemeink elé, hogy a százakra
menő hívek dicsőségére az agyonterhelt és saját adózása súlya alatt nyögő nép áldozat-tilléreiből épüljön
fel az Úrnak ama hajléka, hol ő díszpresbiteri helyet
foglalhasson el: senki sem csudálkozhatik, ha azt helyesnek nem, sőt inkább helytelen visszaélésnek nevezem,
melyet meg kell gátolni, a melynek útját kell állani.
76 gyülekezet van egyházmegyémben. Mindenikben
van elég díszes templom. Egyikben sem éri el a lélekszám az 1400-at, többnyire 500-an alul. De soha egyik

sem ment el kéregetni, sem ívet nem nyomatott, ha
egyházi épületet emelt, hanem összeállott, közmunkát
vállalt, vagy mint saját egyházam, tíz éven keresztül
fizetett 850 korona rendkívüli egyházi adót. De nem
töprengett a romok felett, sem kérésével nem ostromolta
az egyházakat, melyekről tudta, hogy mindeniknek megvan a maga terhe, melyet elég elviselnie. Csak egy, a
legnépesebb, a leggazdagabb tette meg, hogy midőn
stílszerűleg akarta renoválni tornyát, világot látni küldte
el néhány tagját. S ez azt is illusztrálja, hogy nem
mindig az zörget, a ki igazán rá van szorulva.
Hát ezt az állapotot tovább tűrni nem lehet, ezen
segíteni kell. Lehet is. Mindenekelőtt azt, hogy hol
szükséges és milyen (anya-, társ-, leány- vagy fiók-)
egyház felállítása, ne az érdekeltek határozzák meg,
hanem az egyházi illetékes közhatóság. Ez a dolog
rendje s ettől eltérést engedni nem is lenne szabad.
Továbbá, hogy az így alakuló egyháznak milyen épületre s ennek megfelelő segedelemre van szüksége (természetesen a hívek áldozatkész buzgóságát vévén első
sorban számba). Égett egyházaknál tekintetbe venni,
hogy az egyházi törvénynek eleget tettek-e, s biztosították-e teljes értékben egyházi épületeiket? Számban
megfogyott egyházakat figyelmeztetni, hogy fényes és
tágas új templom nem, hanem a belső buzgóság, igaz
keresztyén hitélet virágoztathatja fel őket újra, S így
tovább. De mindenkor első sorban az egyházmegyei
hatóságoknak kellene ítélkezni az ily kezdeményezések
felett s megállapítani a segélyezés szükségét. S ha a
segélyre szükség van, ha az az egyházi lelkiélet való
követelménye : ajánlja annak megvalósítását az egyházkerületnek, a konventnek, a közalapnak és ezek, hivatásukhoz képest, fedezzék a valódi szükség követelményeit, melyet a józanul felfogott egyházi érdekből elutasítani nem lehet. De ne adjuk meg hallgatólag senkinek
azt a jogot, hogy egy stampigliát beszerezve és egy
ívet nyomatva, az ország minden lelkészi hivatalát napról-napra ostromolja.
Kétségbe kell esnünk, hogy mi véleménnyel van
a világ a mi erőforrásaink felől. Legmagasabb helyen
valami szanatóriumot terveznek s a védnök neve alatt
adakozásra hivatnak — az egyházak. Országos vakok
és siketnémák mind a hány intézete minket keres fel
íveikkel, 2—4 s több filléres szelvényeivel. Magasrangú
nők sorsjegyek terjesztésével bíznak meg; az Akadémia
kiadványai terjesztésére buzdít; közművelődési egyesületek tőlünk várják felvirágzásukat; árvaházak egyedül
bennünk bíznak; könyv- és képkiadók hova lennének
nálunk nélkül ? A szövetkezetek tagjait nekünk kell
toborzanunk
de nem folytatom. Ez a Lap szűk
lenne a czímek felsorolására s hol maradnának még az
egyházak az Ő kérőiveikkel, holott talán Budapest 80
ezer reformátusa is tőlünk várná az annyira nélkülözött
s annyira szükséges templomai kiépítését ? S mindezt
800 forintos fizetésünkből, melyből taníttatnunk, családot
fenntartanunk, irodalmat pártolnunk s hozzá élnünk keli,

vagy híveinket nógatva adakozásra, a kik állami adójuk
200 °/0-'dt fizetik egyházi adóul s kik, ha minden évi
tartozásukat törlesztették, hónapokig sem tudják, milyen
alakja van egy 10 koronás bankjegynek! . . .
Vagy a közalapot töröljük el (a mi gondolatnak is
képtelenség) vagy ezt a kéregetést szüntessük be. Vagy
ha ezt nem, korlátozzuk legalább.
Munkáljon oda mindenik egyházkerület, hogy segélygyűjtést az egyházmegye jól megokolt véleménye alapján, az egyházkerület pártolása mellett, csakis sürgős
és igazi egyházi érdek által indokoltan, egyedül a konvent engedélyezhessen, s más kérőívvel, mint a melyet
a konvent elrendel, az egyházakat megkeresni, hogy
úgy szóljak, terhelni ne lehessen. — A közalap 25 éves
fennállása s a 3-dik zsinat után ez a legkevesebb, a
mit egyetemes egyházunk tekintélye és móltósága követel.
Nagyváty.
Morva íj Ferencz,
reform. lelkész.

KÜLFÖLD.
Angol egyházi szemle.
Az utolsó „Szemle" óta nagy dolgok történtek
Angliában, a melyeknek hatása mélyen érezhető leend
az egyházi élet körében is. A januárban megejtett választások alkalmával a tory vagy jobban mondva konzervativ-unionista párt, a mely 10 éven át intézte, előbb
Salisbury lord, majd annak unokaöccse, Balfour vezérlete alatt a világbirodalom ügyeit, rendkívül nagy vereséget szenvedett. A Balfour-kormány már a parlament
feloszlatása előtt kénytelen volt, a közvélemény nyomása
folytán, a mely az utóbbi évek pótválasztásaiban is kifejezést nyert, lemondani ós helyét a liberális pártból
alakult Campbell-Bannermann-miniszteriumnak átengedni.
Egyházi szemlét írván, nem terjeszkedhetem ki az
ottani politikai viszonyok, illetve pártjelszavak részletesebb ismertetésére; de már az előbbi szemlékben is
említettem, hogy a liberális párt agitácziójából bőven
kivették részüket az angol szabad egyházak lelkészei
is és a nagy győzelem kivívásában nem kis részük volt
az angol szabad egyházaknak, illetve ezek egyesületének,
a „Free Church Council"-nek. Ezen együttes talpraállásnak és küzdelemnek eredménye az, hogy még soha
nem ült az angol parlamentben annyi szabad egyházhoz
tartozó képviselő, mint most, midőn körülbelül 200 kongregaczionalista, presbiteri, methodista és más kisebb
felekezethez tartozó nemkonformistának sikerült oda bejutni.
Méltán dicsekedhetnek az angol nemkonformisták
azzal a nagy győzelemmel, hisz Ők mindig a valódi
demokrácziának, sem politikai, sem lelki zsarnokságot
nem tűrő szabad ságeszméknek voltak századokon át
hajlíthatlak szószólói.

Érdekes jelenség az is, hogy a walesi herczegség
mind a 34 választó kerülete liberális képviselőt küldött;
s a 84 skót képviselő közül is majdnem mind ehhez a
párthoz tartozik; a munkáspárt 54 képviselőjét juttatta
be a westminsteri palotába. Szóval ettől a parlamenttől
mindenki jelentékeny szocziális, a nemzet, sőt az egyházi életbe is mélyen belenyúló reformokat vár. Valóban
szerencsés helyzete is van ennek a nagy világbirodalomnak a parlamenti „változandóság" czélszerű, üdvös
érvényesülése folytán.
A konzervatív pártnak mindig nagyobb érzéke volt
a külpolitika, illetve a birodalom extenzív fejlesztése,
az imperialisztikus vágyak megvalósítása iránt, mint a
liberális pártnak, a mely viszont nagyobb gondot fordított a belső reformokra, a birodalom benső intézményeinek a kor mozgató szelleméhez mért intenzív fejlesztésére ós berendezésére. Most is meg fogják ott találni
a helyes eszközöket a szocziális viszonyok nyugodt,
rázkódás nélküli javítására, a szegényügy, munkások,
illetve munkátlan-kérdés, adóügy stb. helyes megoldására, mint a hogy már eddig is lényeges javítást eszközöltek a transwali, khinai bányászok helyzetére vonatkozólag.
De a szabad egyházak az 1902-íki iskolatörvény
megváltoztatását várják különösen a liberális kormánytól. Ez az ügy tartotta különösen nagy izgalomban az
angol nemkonfonnistákat, és ezen törvény megváltoztatásának követelését írták ezek zászlójukra. De előreláthatólag sok heves vita és nagy küzdelem forrása
leend még a közel jövőben az ezen kérdés méltányos
elintézésére irányuló törekvés. Mert nem kis dologról
van ott szó. Az iskolai vallástanításról. Az anglikán és
róm. kath. egyház a felekezeti vallástanításnak szószólói;
a radikális párt, a nonkonformisták egy része a „secular
education"-nak, mondván, hogy a vallástanítás az egyházak joga, dolga és kötelessége; némelyek ismét a
felekezet nélküli bibliai vagy épen valami felekezeti
szín- és íznélküli valláserkölcsi oktatás hívei. Némelyek a papot végleg ki akarják utasítani az iskolából a
rendes tanítási időn belül, mások a tanítás kezdetén
vagy végén akarnak neki 1 f 2 —1 órai időt biztosítani stb.
Hogy az új kormány, illetve parlament miként fog igazságot tenni ennyi sok elágazó, ellentétes, konzervatív,
radikális, közvetítő felfogás között, nem lehet tudni; de
a közel jövőben már erős ellenállásra számíthat, különösen a lordok háza részéről, a liberális párt ezen kérdésben. Mondani sem kell, hogy a munkáspárt a legradikálisabb reformok szószólója leend ezen kérdésben.
A szabad egyházak legkiválóbb vezéremberei a méltányos megegyezést sürgetik a csatát vesztett anglikán
államegyházzal, a mely pedig nem valami nagy méltánylással és gyengédséggel viseltetett a nonkonformisták
vallásos meggyőződése és ebből kifolyó „passzív reszisztencziája" iránt. Annak, hogy Wales mind liberális képviselőt küldött s hogy a walesi szabad egyházak vezére,
Llovd György a kabinetnek is tagja lőn, meglesz a
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közel jövőben azon kihatása, hogy meg fognak újulni
a walesi államegyház „disestablishmentjére" irányuló
követelések is, sőt mert nagyon valószinű, hogy ezek
eredményre is fognak vezetni. Az anglikán egyház
Walesben nagy kisebbségben van s mégis államegyházi
jelleggel és vagyonnal bír, szóval ugyanolyan helyzetben
van, mint volt az anglikán egyház Írországban. Grladstone
sohasem volt a nonkonformisták barátja s épen azért ő
sohasem volt meleg szószólója, pártjának sürgetése daczára sem, a walesi nagy egyházi reformnak. De most
Sir Campbell Bannermann, a ki skót származású, bizonyára igyekszik majd meghálálni a walesi szabad egyházi liberálisok osztatlan bizalom-nyilvánítását személye,
illetve politikája iránt. Hogy a lordok, mint a múltban,
úgy most is, heves ellenállást fejtenek ki ezen reform
ellen is, az előre látható ; bár ezekben is megvan az a
politikai prudenczia, hogy a nemzeti akarat elleni ellenállást nem viszik már saját érdekükben sem a végletekig.
Az egyházak Angliában élénk összeköttetésben állnak, a nemzet politikai és szocziális életével. Nincs olyan
társadalmi kérdés, a mely ne tárgy altatnék a szabad
egyházak alkotta szövetség, illetve ennek központi és
az egész országot behálózó fiókegyesületei által. Erről
tanúskodik a Free Church Council évkönyve. Az elmúlt
évben Norton lelkész volt ezen egyesület elnöke, a
ki különösen élénk agitácziót indított a kül- és belmisszió intenzivebb gyakorlása mellett. Nincs oly ága a
belmissziónak, a melyet ezen egyesület figyelmen kívül hagyna. Hathatós előmozdítója volt Norton a felekezeti egyháztársadalmi erők egyesítésének, mindkét
misszió terén. És ha elgondoljuk, hogy ott nem 2 protestáns felekezetről, hanem annyiról van szó, hogy ujj ainkon
hamarjában fel sem tudnók számítani, megértjük ezen
intézmény fontosságát és talán némileg megszégyenítően
is hathat reánk, a kik az „erőpazarlás" terén valóban
mesterek vagyunk és alig tudunk reámutatni oly intézményre, a melybe egyházunk, illetve egyháztársadalmi
szunnyadó, egyesült erőinket valóban belefektettük volna.
A hol pedig erő nincs, igazi evangéliomi erő, ott hiányozni
fog az; a mivel másokat megragadunk és kiemelünk.
A „Free Church Council" emberei és általában az angolok nem azon törik fejüket, hogy miként idomítsák az
egyház tanait, illetve igehirdetését a modern, sokszor
csak efemer életű theoriák szerint, mint ezt nálunk is
bizonyos oldalról sürgetik; hanem azon, hogy a keresztyénséget hogyan tegyék valóban egyén- és társadalommentő és felemelő erővé minden téren. Sajnos, hogy
nálunk a germán theoretikus, sokszor csak üres hüvelyeken rágódó szellem dominált a szellemi életfejlesztés
majdnem minden ágában és divatos volt lenézni, lekicsinyelni mindent, a mi Angliából vagy épen Skócziából
jött, a minek hogy a nemzeti és egyházi élet terén már
nagyon sok kárát vallottuk, azt hiszem, bizonyítgatni is
felesleges. A Free Church Council gondoskodik a cura
pastoralis gyakorlásának alkalmas eszközeiről; vezér -

szerepet visz az alkoholizmus, pauperizmus, atheizmus,
romboló anarchizmus elleni küzdelemben; ébren tartja
a gazdagok lelkiismeretét a vagyonnal járó kötelezettségekkel szemben; előljár a vasárnap megvédelmezésére
szolgáló országos és lokális eszközök megalkotásának
terén stb.
A skót egyházi ügyekre kiküldött bizottság még
mindig folytatja működését; az egyházi vagyon eredetének ós a gyülekezetek számarányának részletes megvizsgálása még hosszabb időt fog igénybe venni. Az
angol, illetve skót nép körében a törvénytisztelet nagyon
élénk és így előre látható, hogy bármiként ítél is a
bizottság ama szóban forgó nagy vagyon felett, az Ítéletet mindkét fél megnyugvással el fogja fogadni. Valóban
lelkesítő látvány volt ezen egyháznak magatartása nagy
megpróbáltatása közepette, és különösen az, hogy ez
semmiképen nem hatott bénítólag energiájára, sem a
bel-, sem a külmisszió terén, sőt az ottani fenséges
áldozatkészségnek új ösztönzője és tápereje gyanánt
szolgált. Ha kezünkbe vesszük ennek az egyháznak
havonként megjelenő „Record"-ját, igazán bámulattal
és tisztelettel tölt el annak a valóban világra szóló működésnek szemlélete, a melyet ezen két egyház folytat,
minden „állami" támogatás nélkül.
Mily siralmas látvány e mellett sok, számra nézve
nagyobb egyháznak, mint pl. a holland államegyháznak
is vergődése a raczionalizmusnak, vagy mint újabban
nevezik, „vallástörténelmi" methodusnak erőket megbénító
karjai között. Ezen egyház legfelső fórumának egy olyan
lelkész felett kellett ítélkeznie, a ki magát nyiltan Buddha
hívének vallotta. Ugyanilyen helyzetben van a svájczi
á^amegyház is, a melynek körében szintén a „religionsgeschichtliche Methode" elvei szerinti megtisztított evangéliomot, vagyis a tisztán alulról jött bölcseséget hirdetik. Ha figyelemmel vizsgáljuk az időket, azokat, a
melyek körülöttünk történnek s különösen az angol egyházi életet is, úgy be kell látnunk azt, hogy csak az
olyan egyházakban van valódi hithűség ós áldozatkészség, a melyekben ezeknek valódi forrásait nem iszapolja be a „szürke elmeletek" romboló árja. A mely
egyház állami, vagy más kénytető eszközökre építi
fel a maga exisztencziáját, az igazán csak agyaglábakon nyugvó külső intézmény és nem örök alapokon
nyugvó hit- és szeretet közössége a szenteknek.
Mi is Kálvin emlékét akarjuk valami szép intézmény által megörökíteni. Megvan-e még az az ősforrás,
a melyből a múltban az ilyen intézmények fakadtak;
vagy talán csak az a pálcza hullott ki kezeinkből, a
mely az üdítő vizek előhívására még ma is szükséges ? !
B. Pap István.

ÍRODALOM.
Bersier egyházi beszédei. Szalóczy Pál tiszavalki
ref. lelkész, a kinek ily czímű első kötete, úgy a sajtó,
mint a lelkészek körében kedvező fogadtatásra talált,
a nagy franczia prédikátor műveiből egy második kötetet
kiván kiadni, s erre előfizetést hirdet. A kötet május
hó végén fog megjelenni. Előfizetési ára 3 korona 20 fill.
Bolti ára 4 korona lesz. Az előfizetési összegek május
l-ig szerzőhöz, Tiszavalkra, u. p. Borsodivánka, küldendők. A kötetre előre is felhívjuk lelkésztársaink figyelmét.
Az ev. népiskolai vallástanítás módszertana. Tanítóképző-intézetek növendékei és evang. tanítók számára
írta Raffay Sándor pozsonyi evang. theol. tanár. Kapható
Budapesten Kókai Lajosnál. Ára 60 fillér. A 32 oldalra
terjedő munka általános és különös részre oszlik, s teljes
pedagógiai tudással és az egyházi tanterv alapján foglalkozik általában a vallástanítás módszertani elveivel,
a különös részben pedig a vallástanítás gyakorlati keresztülvitelével. A derék munkát melegen ajánljuk az érdekeltek figyelmébe.

EGYHÁZ.
Lelkész választás. Az istvándi (Tiszántúl) ref. gyülekezet Bary Gyula beregszászi segédlelkészt választotta
meg lelkipásztorává.
Királyi adomány. A király a felső-dacsolámi evang.
egyházközségnek, temploma helyreállítására, magánpénztárából 400 kor. segélyt adományozott.
Vallásos estély. A sepsiszentgyörgyi egyházi társaság folyó hó 2-án tartotta meg kilenczedik vallásos
összejövetelét. Az egyházi dalárda éneke után Antal Lajos
lelkész tartott felolvasást; Molnár Bella úrhölgy vallásos
költeményt szavalt; Kóréh Endre lelkész bibliát magyarázott ; végül pedig újra az egyházi dalárda énekelt.
Nagy gyülekezetek lelki gondozása. A héten egy
nyolczoldalas nyomtatvány küldetett be hozzánk, a mely
minden tudós fejtegetés nélkül, egészen gyakorlatilag
oldja meg azt a közöttünk s már e lap hasábjain is
sokat forgatott kérdést, hogy miképen lehetne nagy
gyülekezeteink lelki gondozását úgy beosztani, hogy a
lelkipásztor vagy lelkipásztorok eljussanak híveik hajlékába is. A nyomtatvány „Szeretet" nevet hordoz homlokán s benne, mint havonként megjelenő, helyi egyházi
lapban, Török Imre kisújszállási ref. lelkipásztor szól
híveihez. Igazi lelki örömmel lapozgattuk át a kis helyi
lapocskát, mert benne a nagy gyülekezetek intenzivebb
lelki gondozásának egy rendkívül alkalmas eszközét ismertük fel. íme, meg lehet tehát oldani azt a nehéz kérdést,
hogy miként jussanak el a nagy gyülekezetek lelkipásztorai, a templomon kivül is híveikhez, s miként viselhetik
azoknak gondját. Hely-- kis egyházi lapokat kell szerkeszteni, mint a hogy teszi Kisújszállás buzgó lelkipásztora : Török Imre. Az ilyen, legalább is havonként
megjelenő lapocskában az egyházi öntudatot és buzgóságot fokozó rövid czikkeken kivül be lehet számolni
az egyház életéről s az abban előfordult mozzanatokról.
Lehet közölni a megvalósítandó terveket, a presbitérium intézkedéseit, a gyülekezeti népmozgalmi adatokat,
s hírt lehet adni az egyházmegye, a kerület és az
egyetemes egyház ügyeiről s végzett dolgairól is. Lehetetlen, hogy csak egy 2—3000 lelkes gyülekezetben is
ne akadnának 2—300-an, a kik egy ilyen lapocskára
évenként 1 koronát ne áldoznának, s mindjárt fedezve

van a kiadási költség, és annak a pár száz koronának
gazdag kamata térül vissza. A kezdeményezésben Török
Imrét a legszívesebben üdvözöljük, s példáját követésre
ajánljuk.
Egyházi aranykönyv. Gelléri Mór, az orsz. iparegyesület elnöke, a tátrabarlangligeti evang. templom
részére egy szép harangot ajándékozott.
A budapesti Kálvinéum ügyében a Sárospataki
Ref. Lapok f. hó 4-iki számában Fejes István sátoraljaújhelyi ref. lelkész figyelemre méltó czikket tett közzé,
a melyben, számítva arra az eshetőségre, hogy valamelyik kerület nem volna hajlandó 65 évig magára
vállalni az amortizácziós összeget, a következőleg nyilatkozik : „Ezekkel a nehézségekkel szemben én a közalapot jelölöm meg és azt tartom, hogy annak feladata
az egyetemes egyház czéljairól gondoskodni. De gyakorlatilag is, míg az egyházkerületek 65 évig volnának
terhelve egy csekélynek épen nem mondható kiadással,
addig az a tőkeösszeg, p. o. 200,000 korona, a mely a
közalap kamatozó vagyonából kiszakítva, az épületbe
fektettetnék, alig járna valami érezhető hiánnyal a közalap czéljainak kielégítésében. Vegyük p. o. azt a
200,000 kor. államsegélyt, a mely 1906. évre fog adatni.
Az még ma nem is a miénk, annak hozadéka nincs
beosztva sehova, semmi czélra. Ki vall hát kárt vele,
ha ez az összeg kálvineumi vagyonalapunkra iratik át
és már jövő 5 évi kamatjával fedezné azt az összeget,
a melynek törlesztési hányadait az egyházkerületeknek
55 évig kellene fizetniük? — Igazán, évi 8000 korona
jövedelem a mi közalapunkban oly csekélység és oly
könnyen szétforgácsolódik, hogy a miatt nem érdemes
az egyházkerületeket 65 évre megterhelni, annyival is
inkább, mert az egyházkerületek, a melyek nincsenek
abban a helyzetben, mint a vagyonban mindig gyarapodó közalap, mindamellett kisebb összegekkel is gyakran több jót tudnak elérni, mint az országos közalap."
E véleményét Fejes István azzal az intenczióval teszi
közzé, hogy az egyházi közvélemény foglalkozzék vele,
s hogy azzal a tavaszi kerületi közgyűlések is foglalkozhassanak. Fejes István véleményét rendkívül fontosnak tartjuk. Magunk is foglalkozni fogunk vele legközelebb. Felhívjuk azonban olvasóinkat is, hogy szóljanak
hozzá. Nézeteiknek szívesen adunk helyet lapunk hasábjain.
Emlékünnepély. A budapesti ref. egyház, két nagynevű lelkészének : Szász Károlynak ós Papp Károlynak
az emlékét kegyeletes ünnepély keretében fogja felújítani f. hó 25-én. Az emlékünnepély este 6 órakor a
Kálvin-téri templomban fog megtartatni, a következő
programmal: Kezdő ének: 130. dics. 1. vers. Rendes
ének: XC. Zsolt. 1—2. vers. Ima. Tartja Petri Elek
lelkész. Theologusok karéneke. Emlékezés Szász Károlyról és Papp Károlyról. írta és felolvassa dr. Szabó
Aladár lelkész. Végének : 164. dics. 6. vers. Az ünnepélyre
mindazokat meghívja az egyháztanács, a kik az elhunytak
emlékét kegyelettel őrzik.
Istentisztelet és vallásos összejövetel. A budapesti VIII. kerületi állami gimnázium (Tavaszmező utcza
17. sz., II. em.) dísztermében vasárnap, márczius 11-én,
d. e. 10 órakor ref. istentisztelet és vallásos összejövetel
lesz. A vallásos összejövetelen lesz karének, szavalat,
magánének. Ezenkívül dr. Szabó Aladár lelkész tart előadást ily czímen: Mit tesznek a külföldi protestánsok az
ifjúság védelmére és boldogítására ?
Az erdélyi ref. egyházkerület f. hó 7-én kezdte
meg Koloszvárt tanácskozásait. Lapunk zártáig még nom
kaptunk az ülésekről részletes tudósítást.

Orgona-megrendelés. Báloznák (Zalamegye) község, temploma részére Országh Sándor rákospalotai (Budapest mellett) orgonagyáros czégnél új orgonát rendelt
meg. A mü a legújabb csőrendszer szerint készül és
a pünkösdi ünnepekre már teljesen készen, a használatnak
át lesz arlva.

I S K 0 L A.
Tanári kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi
miniszter Bodnár Bertalan tanárt a hódmezővásárhelyi
ref főgimnáziumhoz, szerződéses jogánál fogva, rendes
tanárrá nevezte ki, illetve átvette az államilag kinevezett tanárok létszámába.
Nyilvánossági jog. A vallás- és közoktatásügyi
miniszter a hajdúböszörményi ref. főgimnázium VII. és
VIII. osztályának a nyilvánosságot ós az érettségi vizsgálat tartásának jogát az 1905/6'. iskolai évre megadta.
Hazafias ünnepély. A pápai ref. főiskola ifjúsági
önképzőtársulata hazafias ünnepéllyel üli meg folyó hó
15-én 1848. márcz. 15-dikének 58-dik évfordulóját,
Délelőtt 11 órakor a honvédszobornál lesz ünnepély,
a melyen a Hymnus eléneklése után Halka László theologus alkalmi költeményét Besse Lajos theologus szavalja; az ünnepi beszédet Szinay Sándor theologus
tartja; a Talpra magyart szavalja Fejes Gábor VIII. oszt.
tanuló; végül pedig a Szózatot énekli el az ifjúság.
Este 7 órakor a városi színházban lesz ünnepély, a
mikor is Gáthy Zoltán II. sz. magyar nyitányát előadja
a főiskolai zenekar; Olé Sándor önképzőköri ifjúsági
elnök a Talpra magyart szavalja; az ének- és zenekar,
Gáthy Zoltán vezetése alatt a Kossuth - indulót adja
elő; ezek után pedig Herczeg Ferencz „Ocskay brigadéros" cz. történeti színműve kerül előadásra.
I j ügyosztály a kultuszminisztériumban. A kultuszminisztériumban, a művészeti ügyosztály mintájára,
XlII-ik ügyosztály létesült a tudományos és irodalmi
ügyek ellátására. Az ügyosztály hatáskörébe tanintézeti
ösztöndíjadományozási ügyeket is soroztak. Az ügyosztály vezetését, ügyosztályfőnöki minőségben, dr. Szász
Károly miniszteri osztálytanácsosra ruházták, a ki eddig
az elnöki osztály élén állott. Az elnöki osztály vezetésével
Schindler Artúr miniszteri titkárt bízták meg. A közalapítványi gazdászati ügyosztály élére dr. Boncz Ödön
miniszteri tanácsost, a középiskolai ügyosztály eddigi
főnökét állították, a kinek helyét a középiskolai ügyosztály élén a közalapítványi gazdászati osztály eddigi
vezetője, Barkóczy Sándor báró dr. miniszteri tanácsos
foglalta el.
Uj vallás- és közoktatásügyi miniszter. Dr.
Lukács György vallás- és közoktatásügyi miniszter megvált állásától. Helyébe a király Tost Gyulát nevezte ki.
Tost Gyula eddig a közalapítványoknál szolgált, előbb
mint főtiszt, utóbb mint jogügyi igazgató.
A „Fónagy-féle dustless" kötelező használata. A
vallás- és közokt. miniszter 21211/905. sz. a. „Fónagyféle dustless "-szel való pormentesítést valamennyi állami
nép- és polgári iskolában és óvodában kötelezőleg elrendelte. A | középiskoláknak erre vonatkozólag külön
rendelet bocsáttatott ki. Mindkét rendelet Erdős József
és Társa czéget (Budapesten, VI. ker., Szív-utcza 43.
sz.) jelöli meg egyedüli beszerzési forrásként. Az „Utasítások "-at felszólításra nevezett czég bérmentve küldi meg.

EGYESÜLET.
A budapesti Keresztyén Diákszövetség (a Ref.
Ifj. Egyesület fiókja) f. hó 11-én este *l27 órakor, a skót
iskola nagytermében tartja meg évi ünnepélyét, a melyen
az elnöki megnyitón és a titkári jelentésen kivül, a
fővárosban működő diákszövetségek részéről fognak a
jelentések előterjesztetni.
A pápai református nőegylet mult hó 25-éu tartotta rendes évi közgyűlését Baranyay Zsigmondné elnöklete alatt a főiskola dísztermében. Faragó János titkár
terjedelmes jelentésben számolt be az egylet mult évi
működéséről. Az egylet vagyona 3681 kor. 69 fill., a
mult esztendőben 386 kor. 60 fill.-t fordított szegény
iskolás gyermekek fölruházására, kézimunka-anyagra és
vallás-erkölcsi iratokra. Van az egyletnek 155 tagja,
kik közül 20 alapító-, 128 rendes-, 7 pártolótag. A jelentést a gyűlés egész terjedelmében jegyzőkönyvbe iktatta.
Majd a tisztújításra került a sor. Elnök lett Baranyay
Zsigmondné; alelnökök dr. Csehszombathy Lászlóné és
Kis Ernőné; pénztárnok Széky Aladárné; ellenőr dr.
Kőrös Endréné; gondnok Jilek Ferenczné; orvos dr.
Csehszombathy László ; titkár Faragó János; a választmányi tagok is maradtak a régiek. A közgyűlést Kis
József lelkész zárta be buzdító szavak kíséretében.
A budapesti Ref. Ifj. Egyesület munkaprogrammja márczius hóban. Márcz. 1. Tompa Vallásos
költészete. Előadta: Kövy Árpád. Márcz. 4. Családi
estély volt változatos műsorral. Márcz. 6. Tékozló fiú.
Bibliamagyarázat. Tartotta Böszörményi Jenő. Márcz.
8. A zsoltárok. Dr. Szabó Mózes. Márcz. 11. Hazafiság és evangélium. (Teaestély). Dr. Kováts J. István.
Márcz. 13. A gonosz szolga. Máté 18:23. Csűrös István.
Márcz. 15. Hazafias ünnepély. Márcz. 18. Vitaestélv.
(Tea). Mikép kell viselkednie a ker. ifjúnak a nőkkel
szemben? Márcz. 20. A hamis sáfár. Dr. Szabó Aladár.
Márcz. 22. A színes nyomtatás. Fekete Géza. Márcz.
25. A keresztyén világ eseményei (Tea). Dr. Fleischer
Gyula. Márcz. 27. Az elveszett juh. Luk. 15:4. Veress
Jenő. Márcz. 29. A gyermekvédelem. Sidó Zoltán. —
A keddi gyűléseket Forgács Gyula, a csütörtökieket
Sidó Zoltán, a vasárnapiakat dr. Fleischer Gyula vezeti.
Minden ifjú embert szeretettel meghívnak a gyűlések
rendezői. Minden gyűlés pont Va8-kor kezdődik.
Szövetségi konferenczia lesz Budapesten a ref.
gimnázium dísztermében vasárnap, márcz. 25-én d. u.
4 órakor. Nyáry Pál pécsi lelkész a kétféle tagságról,
Pauer Irma a fogadástételi óra komolyságáról olvas fel.
A felolvasásokat eszmecsere követi. Előzőleg szombaton
este 7-kor a Bethánia-egylet szeretetvendégséget tart.
Protestáns esték. A Magyar Protestáns Irodalmi
Társaság Pozsonyi Köre. az egyetemes evang. theologiai
akadémia tanárai által kezdeményezett és évek során
át sikeresen tartott protestáns estéket munkakörébe
átvévén, ugyanazon czímén, kiváló erők szíves közreműködésével a böjti időben építő és ismeretterjesztő
felolvasásokat rendez. E felolvasások a vallás, nevelés,
történelem és társadalom körébe vágó közérdekű tárgyakkal foglalkoznak. A felolvasások a programmban
megjelölt napokon délután 5—6 óráig a theol. akadémia
dísztermében (Konvent-utcza 13., I. em.), kivételesen
pedig az evang. liczeum tornatermében tartanak. A
felolvasások rendje: I. Márcz. 3-án: Végtelen bizalom
Istenben. (Elbeszélés.) Irta és felolvasta: Hörk József
theol. akad. tanár. 11. Márcz. 10-én. A niohammedán vallás
szektáiról. Szabad előadás. Goldziher Ignácz, budapesti

egyet, tanár, a Magyar Tudományos Akadémia stb.
tagja. III. Márez. 17-én: A szentírásról. Raffay Sándor
theol. akad. tanár. IV. Márcz. 24-én : Jelenségek és tünemények mithologiai magyarázata. Losonczi Lajos ev.
licz. tanár. V. Márcz. 31 é n : Nagy hangverseny kiváló művészek és műkedvelők közreműködésével, beléptidíjjal, jótékony czélra. E hangversenyről kiilön programmot adnak ki. VI. Április 7-én: A biblia. Elbeszélés.
Perjéssy Lajos, verseczi áll. főreáliskola! tanár, a „Délvidék" szerkesztője.
Vallásos estély. A lévai „Bethlen Katalin keresztyén nőegylet" f. hó 4-én tartotta a városháza nagytermében a téli időszakban utolsó vallásos estélyét a
következő műsorral: 1. Gyermekkar éneke. 2. Rövid
bibliamagyarázat. Tartotta Birtha József lelkész. 3. Estéli
ének. Szabolcskától. Szavalta: Tolnay Mariska. 4. Gyülekezetben. Tompától. Szavalta: Varga Kálmán képezdei
növendék. 5. Felolvasás. Tartotta: Pethes János, képezdei igazgató, a lévai ref. egyház presbitere. 6. Gyermekkar éneke. 7. Szentkönyvünk. Versényi Györgytől. Szavalta : AJcucs Mariska. 8. Keresztúton. Tompától. Szavalta :
Takács Gyula, képezdei növendék.

GYÁSZROVAT.
Nagysolymosi Koncz József, a marosvásárhelyi
ref. kollégium nyugalomba vonult tanára, élete 77-dik
évében, f. hó 3-án elhunyt. A boldogult egyike volt a
nagy idők ama tanúinak, a kik karddal küzdötték végig
a szabadságharczot, annak lezajlása után pedig a nemzeti és kálvinista nevelés oltárán lobogtatták lelkük
nemes lángját. Érdemeit szélesebb körben is elismerték.
Mint szabadságharczos elnöke volt a marosszéki és
marosvásárhelyi honvédegyletnek, tanácsosa a marosvásárhelyi ref. egyháznak, elnöke a Kemény Zsigmond
irodalmi körnek, a Stefánia kisdedóvó-intézetnek s őre
a gróf Teleki-család levéltárának. Temetése f. hó 5-én
ment végbe nagy részvét mellett.
Legyen emlékezete áldott!

KÜLÖNFÉLÉK.
E l ő f i z e t ő i n k f i g y e l m é b e . Szokatlan nagy
számmal érkezvén hozzánk megkeresések tavalyi, sőt
harmadévi hiányzó példányok pótlása iránt s lapunkból fölös példányokat csak csekély számban nyomathatván, tisztelettel jelezzük, hogy a reklamácziókat
csak akkor vehetjük figyelembe s csak azon esetben
küldhetjük meg az elmaradt számokat díjtalanul, ha
a reklamácziók az illető leadó postahivatalok útján
történnek. Egyébképen pedig csak az árnak bélyegekben csatolása ellenében küldhetjük meg a kért
példányokat.
Az orvosi tudomány támogatására leginkább őszszel szorulnak azon szerencsétlen betegek, kik a tavasz
és a nyár folyamán a különböző gyógyhelyeken hiába
kerestek javulást súlyos bajuk ellen. Annál kétségbeejfcőbb helyzetük, mert a természet épen őszkor kérlelhe-

tetlenül pusztítja a beteg szervezetet. A most uralkodó
gyógyirányok képtelenek a természet ezen pusztító hatását ellensúlyozni vagy körülhatárolni. Alapelveik hibásak
és ezek alapján szorgalmazott eredményeik meddők.
Üdvös kivételt képez egy új és eredeti gyógyirány, mely
nemcsak a szervezet ellenálló képességét növeli, de
képes a kóros folyamatok rohamos fejlődését vagy egészen megakadályozni, vagy legalább körülhatárolni. Ezen
gyógymód a vérgyógyítás (Hemopatia). Ezen gyógymód
által a test új és vegyileg tiszta, egészséges vért kap,
a vérkeringés rendbe jön, mi által az összes szervek
táplálkozása javul, ezzel pedig a szervek ellenálló
képessége emelkedik. Valóban kiválók ezen gyógymód
eredményei köszvény, görvélykór, aszthma, idült gyomorés bélbajokban, szív-, ideg- és vérbántalmaknál. Két óv
óta több farkas-(Lupus-)bajnál oly feltűnő gyökeres
eredményeket ért el, hogy ezen kezelés farkasbetegeknél
sokkal szebbnek és jobbnak bizonyult, mint a nagyra
becsült és jónak bizonyult „Finsen"-féle kezelés. A vérgyógyítás megalapítója és egyedüli képviselője dr. Kovács J. fővárosi orvos, kinek V., Váczi-körút 18. szám
alatt van ezen czélnak szolgáló rendelő intézete.
Eröt, kitartást és munkabírást megerőltető kirándulásoknál nyernek a turisták, kerékpárosok és lovasok
az által, ha azok a munka előtt és után tagjaikat a
kígyó védjeggyel ellátott Kwizda-féle Fluiddal rendszeresen bedörzsölik. Ezen előnyösen kipróbált szer kitűnően alkalmas erősítő dörzsölésre, mely csakhamar megszünteti az izmok fáradtságát és pettvhüdtségét s a testet
a legnagyobb erő kifejtésére képesíti. A Kwizda-féle
Fluidnak nem volna szabad semmilyen turista, kerékpáros
és lovas felszereléséből sem hiányozni.
Első Leánykiházasítási Egylet m. sz., gyermekés életbiztosító-intézethez (Budapesten, VI. Teréz-körút
4 0 - 4 2 . sz. Alapíttatott 1863-) folyó év február havában
1.328,400 K értékű biztosítási ajánlat nyújtatott be s
1.165,400 K értékű új biztosítási kötvény állíttatott ki.
Biztosított összegek fejében 66,259 K 82 f. fizettetett ki.
1906. január 1-től február 28-áig bezárólag 2.625,600 K
értékű új biztosítási kötvény állíttatott ki. Biztosított
összegek fejében a folyó évben 123,728 K 39 f. és az
intézet fennállása óta 10.289,632 K 69 f. fizettetett ki.
Ezen intézet a gyermek- és életbiztosítás minden nemével foglalkozik a legolcsóbb díjtételek és legelőnyösebb
feltételek mellett.
Fábián Béla budapesti, református vallású magkereskedő hirdetését lapunk olvasói figyelmébe ajánljuk.
Felelős szerkesztő: H a m a r István.
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Természetes vasmentes

£ithion-forrás
kltünS hatású

Tese-, hólyag-, rheuma-,
is kOszvény bántál máknál, Tízeleti n e h é z s é g e k n é l , czukorb e t e g s é g e k n é l , a l é g z ö - ís e m é s z t é s i s z e r v e k hurutalnál.
Salvator-forrá* igazgatósága Eperjesm
* K rovatban foglaltakért nem

vállal felelősséget a

Szerk.

Zeidner H. könyvkereskedése
forrás
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési [nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra. .

Brassóban.
Alapíttatott

1H6 7.

Megjelent és kapható

Keresztyén vallástan.
Ág. hitv. ev. ismétlő-iskolák és konfirmandusok számára.
Molnár, Nissen, Z á b r á k u t á n s z a b a d o n í r t a :
FEYÉR

GYULA,

Kivánatra telítésnélküli töltést is szállít a

piirkereczi ágost. hitv. evang. lelkész.

Szt. Lukácsfürdö Kúívállalat Budán,

Ára kötve 60 fillér.

HIRDETÉSEK,

ANZ ÉS TARSA

. . .
.
•
vasonto- es gépgyár r.-tars. ty

BUDAPEST =mm= |
Városi iroda: Budapest, IV., Ferencziek-tere 2.
Elektromos világítási és erőátviteli berendezések. Elektromos nagy vasutak, városi-, bányaés iparvasutak. Turbinák: Franczis rendszere szerint.
Zsilipek és csővezetékek. Grázmótorok: Kohó-, generátor- és világítógázra 1000 lóerőig és azon túl. petróleum-, benzin- és spiritus-motorok és lokomobilok
Bánki-féle vízbefecskendezéssel. Malomberendezésék.
Hengerszékek. Vasúti kocsik. Kocsialkatrészek.
Korbuly- és Katona-Varga-csapágyak. Kéregöntésű
vasúti kerekek és keresztezések. Forgókorongok, tolópadok és kitérők. Daruk és emelőgépek kézi-, gőz-,
petróleum- és elektromos erővel való hajtásra Aprítógépek. Kőzúzók. Golyómalmok, Dugattyú- é s
czentrifugalszivattyúk nagy emelő magasságra.
Bányagépek. Compressorok. Ventilátorok. Felvonók.
Transmissziók. Vas-, aczél- és érczöntvények. Fiistemésztő készülékek. Vízszűrők.

Harmóniumokat
m i n d k é t rendszer szerint a legolcsóbban szállít

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA
Budapest, VIII,, József-körút 15.
Á r j e g y z é k i n g y e n és
bérmentve.
Részletfizetés

I
|

Tanerőknek külön
százalékengedmény.

engedélyezve.

Mutatványpéldány, bevezetés czéljából, ingyen és bérmentve. Egyébként az áron felül postaköltségre 36 fillér
küldendő.
Bevezetés esetén 10 példány után egy ingyen-példány,
10°/ o árengedmény s bérmentes küldés.
Vélemények a munka felöl:
A magyarországi ág. hitv. evang. egyház 1905. évi egyet.
közgy. j.-könyve 45. sz. a. használatra engedélyezte.
Szász Doniokos erdélyi ev. ref. püspök : „Azt hiszem, hogy a „Ker.
vall." az ág. hitv. ev. testvéregyház szakemberei előtt méltó
feltűnést fog kelteni. Rövid, tömör és mégis világos. Nagyon
helyesen alkalmazkodik a növendék-ifjak és kontirmandnsok
észbeli és lelki fejlettségéhez."
Bittér Károly főesperes, Somorja : „Véleményem róla röviden az,
hogy mind tartalmával, mind nyelvezetével általában jól megfelel azon czéljának, melyet nt.-ségecl az előszóban jelez."
Iiognár Endre: „ . . a nagy szorgalmat dicséretre méltónak találom
s munkájától elismerésemet meg nem vonhatom."
Gednly Lajos ev. lelkész, (Jjpest: „Szíves köszönettel vettem vallástan! kézikönyvét s átolvasván az egészet, azon meggyőződéssel tettem le, hogy egyházi irodalmunk egy kedves kis
művecskével gyarapodott."
I f j . Draskóczy Lajos ev. lelkész, Eperjes : „ . . . úgy megszerettem, hogy minden habozás nélkül teszem félre az eddig használt kézikönyvet."
Zábrák Dénes ev. lelkész, Sopron : „A szerző buzgó igyekezete
és lelkiismeretes fáradozása elismerésre méltó. Remélem, hogy
becses műve, különösen falusi gyülekezetekben, nagy kelendőségnek fog örvendeni."
Dr. Masznyik Endre theol. akad igazgató, Pozsony : „ ; . 1 véleményem, hogy az egyszerű, világos, szabatos és magyaros
nyelven írt s a legszükségesebb anyagot átnézetes rendben teljesen felölelő s épen azért különösen az ismétlő - iskolások és
konfirmandusoknál igen jól használható vezérfonal."
Bombauer Emil főreálisk. igazgató, Budapest: „Legyen szabad
tehát véleményem helyett csak kívánságot kifejeznem, s e kívánságom : hogy munkája a gyakorlatban váljék be s kartársainak
méltánylását nyerje meg, kik hivatva vannak azt az Ür szőlejének művelésénél eszközül felhasználni, s mint ilyen legyen
szeretett protestáns magyar népünk mély és igaz vallásos érzületének forrása és gyarapítója. Ez lesz m. t. lelkész uram az ön
számára is lelkes munkájának s fáradságának legszebb jutalma."

Ugyanazon szerzőtől megjelent még;

Vasárnapi, ünnepnapi evangyéliomok
és epistoiák.
Ára fűzve 60, kötve 80 fillér. Kötött mutatványpéldány,
a postadíj beküldése ellenében, csak 50 fillér.
Ugyancsak Zeidner H. bizományában kapható, Brassóban:

Keresztyén

énekeskönyv.

Javítva összeállította a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület,
Erős, bőrhátú kötésben 2 K 40 f. '
.:
Tömeges rendelésnél 20 százalék árkedvezmény.

é
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A MAGYAR

Párisi világkiállítás : Grrand-Prxx. 1900.
kwizda Ferenez
János

liIRÁLYI

zene-akadémia és nemzeti zenede

cr-. és kir. osztrák-magyar, kir. rornán és bolgár
berezegi udvari szállító,
kerületi gyógyszerész Korneuburgban. Bécs mellett.

mélyen tisztelt Tanári kara szivesen elismerte, hogy

R E M É N Y I
M I H Á L Y
B u d a p e s t , K i r á l y ^ u t o a 4 4 I*.

KWIZDA-féle RESTITUTIONSFLÜID

mű-hegedű késíitö saját készítményű hegedűi nemcsak kitűnő hangú és művésziesen készült hangszerek — de a külföld jelenkori mesterkészítményeivel a
versenyt sikeresen kiállják, azért
ha jó hegedűt akar venni ; ezt j u t á n y o s
á r b a n csakis Reményitől szerezheti be,
ha hegedűje el van törve :* azt kezesség
mellett Reményi megjavítja,

cs. és kir. szab.
mosóvíz, lovak részére.

ha hegedűje gyenge vagy nem szép hangú :
tétessen bele legújabb Reményi-féle h a n g fokozó gerendát, mely által az sokkal jobb,
erősebb, szebb és kellemesebb hangot kap.
Biztos siker bármely hegedű- vagy gordunkánál, — ha hegedűje nem szép lak- £
— Reményi
Reményi olaj
nla.ila.kkia,
áhal cnkba!
knzású —
kozású
lakkja által
sokkal A
szebb és értékesebb lesz.
f
Ha tiszta tartás húrra van szüksége, vegyen
„Reményi EurmesterMéle quinttiszta h ú r t
Budapesten, Király-utca 44/P. alatt, holdús
r a k t á r á t találja az összes hangszereknek.
Valódi olasz, francia, angol, német és magyar régi mesterhegedűk,
violák és gordonkák vétele és eladása a legmagasabb árakig. Finom
u
francia vonók, tokok, gyanták, valódi „Weichold
>--'•—>> — u
-húrok
Legújabb
eimli.'iiszerkezetű és diszes kivitelű
inok. — Iskolák, dalárdák és templomok
részére európai és amerikai bereidezésű

1 üveg á r a 2 korona 80 fillér.
Negyven óv óta az udvari istállókban, a k a t o n a s á g és magánosok nagyobb istállóiban használatban van nagyobb m u n k á n á l
elő- ós utóerősítőül, inak merevségénél stb. Azidomításnál kiváló
m u n k á r a képesíti a lovakat.

Kwizda

Fluidja

Kígyó védjegy (Turista-fluid).
Régi jóhírű a r o m a t i k u s szer
(bedörzsölésre) az emberi test
izmainak erősítésére és edzésére. Eredményesen használva
turisták, kerékpárosok s lovaglók
által nagyobb t ú r á k utáni erősítésre és erőgyűjtésre.
Ára
palaezk 2 K — fill.

HARMONIÜMOK.

Az összes
f j i - , véw.', f u v ő - é s ü l S - I m i i g s a s e r p l t ,
ö n m ű k ö d ő z e n e m ű v e k javítása és
hangolása kezesség mellett.
O r a i n m o p h o u b e s i f l ő géi>rííl
külön árjegyzék.
Általános árjegyzék ingyen és bérmentve.

„ Va

,

X » 20 „

Képes 4rje(jyíík iugyen
bérmentve.

>«»

és

Főraktár Magyarország részére :

Török József

I
é•

Bpest. Király-utcza 12 és Andrássyút 26. szám-

*
VI/

**

Készítünk t á r s u l a t i

|

vagy e g y l e t i d í s z -

|

zászlókat

J

külön-

féle kivitelben.

|

ÍZen czég-abIán i s merhetik fel azon üzletek, a melyekben
egyedül árusíttatnak
eredeti SINGER varrógépek.
!

A mi gépeink nem
szorulnak ajánlásra.
Csak arra kérünk
ügyelni, hogy kellő
helyen vásároljon.

Réíay és Benedek

Singer Co. Varrógép Részv. Társ.

Budapest, IV., Váci-utca 5 9 szám.

Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16.
Budapest: VII., Kerepesi-ut 32.
„
IV., Muzeum-körut 27.
„
VII., Király-utcza 52.
„
VI., Teréz-körut 21.
„
II., Fő-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi-u. 14.

Ajánlják az ágostai és ev. ref. egyházak részére az összes
felszerelési
tárgyaikat,
u. m . : Urasztalés
szószékterítöket
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb hímzett
kivitelben, bor'
kancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat,
keresztelő
medenczéket és kancsókat, csillárok, feszület és
gyertyatartókat
különféle anyagból stylszerű kivitelben, oltárképeket
vászonra művészileg festve, bármely nagyság- és alakban.

— Á r j e g y z é k költségvetések, rajzok és mintákat bérmentve küldünk. —-

zmm—si
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A

legjobb

kályhákat és

kandallókat

szállít

c s á s z á r i é s Ír i r á l y i

H £ / I M
I J . WflPszállító
l í t i d a p e s t ,
T t i o n e t - u d v a r ,
Különlegességek; t e m p l o m o k , családi h á ;.ak, ' s k o l á k , i r o d á k s t b . részére. T ö b b
m i n t 100,000 van belőlo ii? B i n á ^ ' b a a

Valódi
osak ezzel
a védő-

jegy gyeb
Prospektusokéa költségvetések Ingyen és bérmentve.
Beszerezhető esakis a gyárban vagy a raktárban.

Budapesten ThoneUudvariian.

M á r i a V t n é r i a u t o a s a iO.sa;.
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Magyar tanszerkészítfi-intézet.

F e l d m a n n Gyula,
B u d a p e s t .

V I . , P e l s ő = e r < Í ő s o r 5 .

Magyarország első és legnagyobb tanszergyára, mely
kizárólag tanszerek előállításával foglalkozik.
Külön osztályok fizikai, khémiai, természetrajzi, geometriai,
szabadkézrajzi és minden egyéb tanszerek előállítására.
Vetítőkészülékek. A modern rajztanítás taneszközei. Az eredeti és engedélyezett saját szerkesztésit fizikai alapfölszerelés kizárólag itt rendelhető meg. Óvakodjunk utánzatoktól.
Az egyes osztályok kiváló szaktanárok vezetése alatt állanak. Miniszterileg engedélyezett tanszerek. Miniszterileg
ajánlott beszerzési forrás.
Orgonaépítési műintézet,

Országh Sándor

R i e g e r Ottó

orgona- é s
harmoniumgyáros
es. és kir. udvari szállító

villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

Budapest, YII., Garay-utcza 48.
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja
a Ferencz József-rend lovagja.

R.-Palota CB"dapesft mellett}
A-lapittatott lStJl-bori.

A párisi és béesi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
csőrendszerű (pnenmatikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 30 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt árban elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kivánatra díjmentesen.

Az I88J. évi kiállításon oNagy diszokle\él» és
«Ferencz-József lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és elismerés.
Készít kellemes és tömör hangú, legjobb és legújabb rendszerű orgonákat. Elvállal javításokat
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben vannak. Szolid munka és jutányos árak. Áz orgonák
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint a z , hogy
a gyár alapítása ó t a 400-nál több ú j orgona lett
megrendelve és készítve.

A.rfegysséle és részletes tervezet kivánatra
díjmentesen Jeüldetik.

Három szenzácziös theologiai újdonság.
I. APOLOGÉTIKA.

UI. DEBRECZENI LELKÉSZI TÁR.

Irta: Erőss Lajos debreczeni ev. ref. theologiai tanár.
I. rész Az Istenről. II. rész A világról. III. rész Az emberről. IV. rész A vallásról. Hasonló nagyszabású munka
a magyar theologiai irodalomban még nem jelent meg.
Ara a 356 oldalra terjedő nagy 8-adrét alakú kötetnek
csinos vászonkötésben 8 korona.

(Gyakorlati ev. ref. Papi Lexikon.) III. kötete. Szerkeszti
S. Szabó József felavatott lelkész, debreczeni kollégiumi
tanár. Ezen nagyszabású műnek immár III. kötete jelent
meg. A szerkesztő legnevesebb írói gárdának tagjaival állítatta össze, figyelembe véve az I. és II. kötetre
beérkezett észrevételeket, úgy hogy ezen kötet világos
kincsesbányája az egyházi beszédek gyűjteményének és
Megszerezhető havi 1 koronás részletfizetésre is.
hisszük, hogy ennek kiadásával szolgálatot tettünk a
nagytiszteletű lelkészi karnak. Ára az 592 oldalra terjedő nagy 8 adrét kötetnek csinos és erős vászonköIrta: Lévay Lajos sárkereszturi ev. ref. lelkész. A nép- tésben 10 K. Az egész 12 kötetre terjedő mű ára 120 K.
szerű szerző műveinek ez már IV. kötete, melyet bőMegrendelhető havi 2 koronás részletfizetére is.
vebben ismertetni feleslegesnek tartjuk. Szerző munkái
Az itt felsorolt 3 munka együtt egyszerre megközkézen forognak és bátran állíthatjuk, hogy a gyarendelve
megszerezhető 2 koronás kedvezményes havi
korlati szükséglétének megfelelőbb mű még nem jelent
meg a könyvpiaezon. A kötet tartalmaz 17 egyházi be- részletfizetésre is.
szédet, függelékül szertartási beszédet és imákat, még
Megrendelések küldendők:
pedig 1 keresztelési, 1 egyházkelési, 1 konfirmácziéi,
2 esketési és 1 áttérőhöz intézett beszédeket, részben
megfelelő imádságokkal együtt; négy halotti beszédet
és végül egy emlékbeszédet Szász Károly püspök felett.
előbb László Albert és társa
Ára a 232 oldalra terjedő nagy 8-adrét alakú kötetnek
protestáns irodalmi könyvkiadóhivatalába
csinos és erős vászonkötésben 6 kor.

II. EGYHÁZI BESZÉDEK.

H E G E D Ű S ÉS S Á N D O R

Megszerezhető I koronás havi részletfizetésre is.
HORNYÁNSZKY

DERRECZENBEN, Kossutb-ülcza 11. szám.

V I K T O R CS. É S K I R . UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA

EUDAPESTEN.

PROTESTÁNS
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP
Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő :

Hirdetési díjak :
Két hasábos egész oldal . . . .
Fél oldal
Negyed oldal
Nyolczad oldal

40
20
10
5

kor.
kor.
kor.
kor.

HAMAR

ISTVÁN.

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a h o v á a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendők.

M e g j e l e n i k m i n d e n vasárnap.
Előfizetési ára :
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 fillér.

TARTALOM. V e z é r c z i k k : A budapesti Kalvineum ügye. Hamar István. — T á r c z a : Teozófia és a protestantizmus. Luhácsy Imre.
— K ö n y v i s m e r t e t é s : Biblisclie Hand-Concordanz, oder alphabetisches Wortregister der Heiligen Schrift. Garzó Gyula.
— B e l f ö l d : A rákosszentmihályi ref. missziói egyház köréből. Benke István. — M i s s z i ó ü g y : A belmisszió kérdéséhez.
Eubulus. — Irodalom. — E g y h á z . — Iskola. — E g y e s ü l e t . — Gyászrovat. — K ü l ö n f é l é k . — H i r d e t é s e k .

A budapesti Kalvineum ügye.
Fejes István sátoralj a-újhelyi ref. lelkész és
zsinati képviselő, mint már lapunk mult heti számában jeleztük, azon eszméjének adott kifejezést,
hogy a budapesti Kalvineum felépítésénél a kerületek által 65 évig viselendő amortizácziós évi
járulékok az országos közalapból adandó tőke által
fedeztessenek. Miután Fejes István azzal az óhajtással tette közzé eszméjét, hogy mások is hozzászóljanak, hozzá kívánok szólani én is, mert mind
magát a Kalvineum ügyét, mind pedig Fejes István
eszméjét igen fontosnak tekintem, a melyekkel
foglalkozni nemcsak érdemes, de szükséges is.
Szükséges a Kalvineum eszméjével foglalkozni, mert egy, nemcsak a dunamelléki egyházkerület, hanem az egyetemes magyar ref. egyház
czéljait szolgáló fővárosi központi épület nélkülözhetetlen. Nemcsak a dunamelléki kerület, hanem
az egyetemes konvent s a Baldácsy-bizottság is
rendesen a fővárosban tartják üléseiket, s itt ülésezik, immár másodízben, a zsinat is. Eltekintve
azonban attól, hogy a zsinat és a konvent levéltára nem a fővárosban, hanem vidéken van, a mi
már maga is czélszerütlen berendezés, — sokkal
nagyobb baj az, hogy egyetemes gyűléseink számára alkalmas helyiséget nem tudunk kapni. Erre
a czélra szűk a ref. főgimnázium díszterme; de
ha még megfelelő volna is, hiányzanak az alkalmas mellékhelyiségek a különböző előkészítő bizottságok tanácskozásainak megtartására. Zsinatunkkal
csak más házában zsellérkedtink, ott is szűkösen,
a kívánatos nyilvánosságnak csaknem teljes kizárásával . S ki vagyunk téve annak az eshetőségnek,
hogy a vendégszállás épen el levén foglalva, ismét
más helyen kunyoráljunk bebocsáttatásért, vagy
az ülésezéseknek már meghirdetett terminusát toljuk hátrább, mint legközelebb is megtörtént a

zsinat negyedik ülésszakának összehívásánál. Ez
a más házánál való vendégeskedés és szoronkodás
bizony nem méltó egyetemes egyházunkhoz. S ha
még mindezekhez hozzávesszük, hogy csak egyházunk fényének emelésére szolgálna, ha mint a
többi egyházak is, az ország fővárosában egy
impozáns s díszes központi épülettel rendelkeznénk,
akkor valóban halaszthatatlannak kell minősítenünk a tervbe vett Kalvineum felépítését.
Hogy a Kalvineum csupán az egyetemes egyház, mint ilyen által valósíttatik-e meg, vagy pedig
a budapesti ref. egyházzal és a dunamelléki ref.
egyházkerülettel karöltve, ez, ha nem is lényegtelen, de már csak másodrendű kérdés. A tény
az, hogy egy fővárosi központi épületre egyetemes
egyházunknak halaszthatatlanul szüksége van.
Ha azonban a Kalvineum felépítésének financziális oldalát tekintjük, akkor már komolyan kell
mérlegelnünk azt az ajánlatot, a melyet e tekintetben a budapesti ref. egyház tett; mert kétségtelen dolog, hogy a Kalvineum eszméjét olcsóbban
realizálni, mint a hogy a budapesti ref. egyház
tervezete kimutatta, nem lehet. A fővárosban megfelelő telhet vásárolni s azon a czélnak megfelelő,
impozáns épületet emelni, oly drága dolog, a mihez
nekünk erőnk nincs. A budapesti reform, egyház
ingyen telket ajánl a belváros egyik legdíszesebb
helyén, s mivel az emelendő épületet részben saját
maga venné igénybe, részben a theologiai akadémiának és a Ráday-könyvtárnak adna benne helyet,
részben pedig bérbe adná, az anyagi hozzájárulás
tekintetében az egyetemes egyháznak oly olcsó
ajánlatot tehet, a melyhez hasonlót az senkitől
mástól nem kaphat.
A kérdés csupán az, hogy milyen módon
történjék a terv keresztülviteléhez az egyetemes
egyház anyagi hozzájárulása. A hozzájárulás öszszegét, gondos számítások alapján, kimutatta a

budapesti egyház tervezete, s annak megfizetése,
a mint tudjuk, úgy van kontemplálva, hogy az
egyes egyházkerületek bizonyos, kulcs szerint kiszámított amortizácziós összeget vállaljanak magukra
65 éven keresztül.
A tervezet, ebben a formájában, egy emberöltőre terhelné meg a kerületeket, a melyek pedig,
hogy csak belkörü szükségleteiket is elláthassák,
maguk is segítségre szorulnak. Nem csodálkozhatunk tehát azon, hogy habár a konvent elvileg
bele ment a tervezetbe, a kerületek mégis gondolkoznak, hogy ne mondjam : húzódoznak, s nincs
kizárva a lehetősége annak, hogy valamelyiknek
a bele nem egyezése miatt a dolog fennakad.
Fennakad, és pedig nem a budapesti, hanem az
egyetemes egyház kárára: mert a mint tudjuk, a
budapesti egyház, az egyetemes egyház és a dunamelléki kerület hozzájárulása nélkül is újra építi
Kálvin-téri házát s jövedelmezőbben adhatja bérbe,
mintha közös épületté teszi. Ebben az esetben
azonban hajléktalanul marad továbbra is konvent
és zsinat, s félő, hogy hajléktalanná válik a budapesti theol. akadémia és a Ráday-könyvtár is.
Keresni kell tehát oly megoldást, a mely
mellett, még a kerületeknek a 65 évig tartó tehervállalástól vonakodása esetén is, az egyetemes egyház és a dunamelléki egyházkerületnek külön hozzájárulása mellett, a Kalvineum eszméje realizálható.
Ilyen megoldásnak tekintem Fejes István eszméjét. Ennek realizálásánál azonban első sorban
a felől kell tisztába jönnünk, hogy az orsz. közalap szabályai megengedik-e, hogy annak tőkéjéből egy, a kerületek 65 éves amortizácziós járulékát fedezni képes összeg kiszakíttassék és a
Kalvineumba fektettessék ? Szerintem megengedik.
Jelenleg még érvényes zsinati törvényünknek az
orsz közalap rendeltetését megszabó 258. §-a így
hangzik: „A magyar országos reformált egyházi
közalap rendeltetése: egyházunk megerősödésére és
fejlődésére szolgáló azon czélok megvalósításának
elösegélése, melyeket az egyes egyházközségek, egyházmegyék és egyházkerületek saját erejökböl megvalósítani nem képesek." A törvénynek ez a pontja
nyugodt lélekkel alkalmazható, szerintem, a Kalvineum eszméjének megvalósítására; mert azok,
a melyek a 259. §-ban a közalap feladatait illetőleg mondatnak az egyházközségek, lelkészek,
lelkészi özvegyek és árvák s a missziók gyámolítása tekintetében, épen nem zárják ki más, fel
nem sorolt, egyetemes érdekű intézmények elősegítését. Ilyen egyetemes, egyházunk megerősödését és fejlődését szolgáló alkotásnak tekintem
én a Kalvineumot, s így egészen nyugodt lélekkel
segíteném azt a közalap tőkéjéből.
Fejes István gondolatát tehát a közalapról
szóló törvény keretében keresztülvihetőnek ítélem.

Czélszerünek is látom, mert teljesen igazat adok
neki abban, hogy a közalap s így a közalapból
támogatott egyházi czélok alig, vagy épen semmit
sem éreznék meg, ha pl. az 1906-ra eső 200,000
kor. államsegély a Kalvineumra fordíttatnék; s a
mutatkozó csekély hiányt a folyton erősödő közalap sokkal könnyebben eltüntethetné néhány év
alatt, mintsem hogy a kerületek 65 éven keresztül,
a maguk nagy megerőltetésével beilleszthetnék
költségvetésükbe az évi amortizácziós összegeket.
De czélszerű" volna a Fejes István által megpendített megoldási mód abban a tekintetben is, hogy
ha a Kalvineumnak ismeretes tervezete némely
kerületek előtt odiozus s ha talán kerületi féltékenykedési is támasztott: mindennek kivenné a
méregfogát és a szép eszmét közmegnyugvással
lehetne rövid idő alatt realizálni.
A mi a dunamelléki kerületnek a tlieologia
és a Ráday-könyvtár révén való külön hozzájárulását illeti, a Fejes-féle terv keresztülvitele azt
nem érintené. De rendkívül sokat nyerne azért
maga a dunamelléki kerület is, ha a kulcs szerinti kerületi járulék fizetése alól felszabadulva,
az ekképen felszabaduló összeget theologiai akadémiája fejlesztésére és a rendkívül becses, de
ma holt kincset képező Ráday-könyvtár méltó elhelyezésére, gyarapítására és nyilvánossá tételére
fordíthatná.
Én tehát a magam részéről Fejes István
eszméjét nemcsak kivihetőnek, de kiviendőnek
ítélem, és a mikor ezért Fejes Istvánt szívesen
üdvözlöm, csak azt óhajtom, hogy eszméjének általános rokonszenvre találása és keresztülvitele mellett a Kalvineum álljon Budapesten minél előbb
egyházunk czéljaira s dicsőségének emelésére.
Hamar

István.

TÁRCZA.
Teozófia és a p r o t e s t a n t i z m u s .
A napokban két teozófiai munka jelent meg a
magyar irodalom piaczán. Az egyiket Stojits Iván írta.
„Teozófia és a teozófiai mozgalom" czím alatt ismerteti
a teozófia fogalmát s nyújt képet a külföldi teozófiai
mozgalomról és annak széleskörű irodalmáról. A másik
munkát Révész Paula fordította angolból, czíme „Harmónia a mindenséggel", írta R. V. Trine. A műveket
nincs szándékunk részletesen ismertetni és bírálni, de
megjelenésük alkalmával szükségesnek tartjuk általánosságban foglalkozni ez újonnan feltűnt bölcseleti irányzattal, mely külföldön oly bámulatra méltó gyorsasággal
hódit a tudomány és vallás körében mind nagyobb-nagyobb
területet. Szükségesnek tartjuk — még pedig épen a
protestantizmus szempontjából — vizsgálat alá venni
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azokat az eszméket, melyeket terjeszt, s a bennük lévő
életképes erőre a figyelmet fölhívni.
„ Teozófiau annyit jelent, mint isteni bölcseség, isteni
önmegismerés. Azt a tudományos irányzatot, mely ennek
kutatására szenteli erejét: teozófiai világfelfogásnak nevezzük. E bölcselet cz élj a az, hogy az újabbkori egyoldalú,
hitetlenségréés közömbösségre vezető tudományok hatását,
melyek minden, kézzel nem fogható, szemmel nem látható jelenséget tagadnak, ellensúlyozza; az emberi nem
figyelmét a látható dolgok mögött rejtező, váltözhatlan,
el nem muló lényegre, szellemre irányítsa. Czélja, hogy
a végetlen világegyetemben, melyet a tudomány analízise millió és millió darabra tépett, keresse az egységet,
a központosító, kormányzó erőt: Istent és annak törvényét, az erkölcsi világrendet; keresse a vallás külső leple,
a szimbolumok alatt levő örökéletű mennyei igazságokat;
keresse ama változásnak alá nem vetett szabályt, mely
szerint az egységes, világkormányzó erö magát kijelenti,
valahányszor az emberi nemet egy fokkal magasabbra
akarja emelni a tökéletesedés meredélyén.
E czél megvalósulásának segédeszközéül az általános emberszeretet és testvériesülés elvét tekinti. Ennek
gyakorlása, tökéletes keresztülvitele útján véli elérhetőnek az Isten megismerését és szeretetét. E világfelfogásnak tehát úgy czélja, mint alapelve azonos a Krisztus
vallásáéval. Szeresd a te Uradat Istenedet teljes szívedből
és a te felebarátodat, mint magadat, mert ez a törvény
és próféták tudományának összege, mondja az igazságért
megfeszített Megváltó. A mit Krisztus tanít az Isten
megismeréséről és szeretetéről, embertársaink iránt tartozó testvéri érzelemről, ugyanazt hirdeti a teozófia,
azzal a különbséggel, hogy a Szentírás mint a láthatatlan kormányzó hatalom föltétlen parancsát közli velünk,
melynek teljesítésétől vagy elmulasztásától függ üdvünk
vagy kárhozatunk: addig a teozófia tisztán gondolkodás,
az emberi élet végczéljának, lényegének kutatása útján
jut ez eredményre. Az írás a dedukczió, a teozófia az
indukczió módszerével jelenti ki az igazságot. Az írás
törvénye a szellemi világból száll a földre; a teozófia
földi viszonyok közül emelkedik a szellemi élethez. Az
írás kiinduló pontja a hit s azt igyekszik a gyakorlati
alkalmazás által, hitteljes tudássá változtatni; a teozófia
a tudást veszi alapul s ennek fokain emelkedve óhajt
öntudatos hitet nyerni.
Ennélfogva a teozófia lényegében keresztyén bölcselet. Túlzásai, fogyatékosságai, mint minden új irányzatnak, vannak, de az eszmék súrlódása idők folytával
ki fogja azokat egyenlíteni. Egyébként nem is új irányzat,
csak' egy régi, feledésbe menő bölcseleti rendszernek
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modern igényekhez mért felújítása. Mint vallásos bölcselet vezető szerepet játszott minden világvallás első
időszakában; de legtökéletesebb formát öltött a keresztyénség, mint kiváltképen szellemi vallás őskorában. A
hellenizmus, gnoszticzizmus eget ostromló bölcsészeti
iskoláinak köszönhetjük, hogy a Krisztus által alapított
üdvintézmény nem maradt mindörökre a rabszolgák és
lelki szegények birtoka, hanem az előkelő tudomány is
meghajolt előtte, s a hit vezető fonalát több, mint ezer
éven át kezében tartotta. E bölcseleti irányzatnak magvát
megtaláljuk már Pál apostol leveleiben, de leginkább
János Evangéliumában, úgy hogy ez utóbbi egyenesen
a teozófia alapelveit van hivatva őrizni minden idők
gyermeke számára.
Altalánosságban kimondhatjuk tehát, hogy a teozófiai világfelfogás méhében viseli mindazokat a föltételeket, melyek a mai iránytalan, hitetlen, erkölcsi züllés
felé hajló kort a helyes irányba segíthetik, az egymással
szembe került hit és tuclás között a békét közvetíthetik.
A teozófia hivő tudomány, s mint ilyet a protestantizmusnak kiváló figyelmére kell méltatni. Mert ha
közelebbről szemügyre vesszük a dolgot, egyenesen azt
tapasztaljuk, hogy a teozófia és a protestantizmus úgy
czéljuknál, mint működési eszközeiknél fogva az emberiség fejlődésének mezején egymásra utalt jelenségek.
Mindkettő lelki embert akar nevelni s boldogítani;
mindketten az isten- ós ember-szeretet földfeletti elvének
gyakorlása útján vélik elérhetőnek czéljukat. A méretekben, elvek forrásában van ugyan köztük eltérés, mert
a protestantizmus vallás, a teozófia pedig bölcseleti irányzat ; azonban végeredményében a teozófiának is az a
czélja, hogy az emberiség legfejlettebb rétegének necsak ismeretet, hanem életadó, lélekboldogító vallást
adjon. így bátran vonhatunk köztük párhuzamot.
A reformáczió nem új életelvet hozott, hanem a
krisztusi princzipiumot állította vissza eredeti jogaiba és
hatáskörébe. Alapelve e szerint a hit által való megigazulás; ez alapon nyugszik a lelkiismereti szabadság
és szabadvizsgálódás kettős irányelve. E hatalmas ikeroszlopok nemcsak a protestantizmus nevelőintézetének
épületét emelik, hanem közvetve hordozzák az újkorban
megindult tudományosságnak, művészetnek, iparnak egész
terhét. Ha a reformáczió vallási téren diadalra nem
juttatja a szabadság elvét: az emberiség ma is középkori
sötétségben botorkál. E cselekedete megbecsülhetetlen
hasznot hozott, mert a természetes fejlődés útját nemcsak megjelölte, hanem meg is nyitotta. Azonban úgy
tetszik, mintha magának meg ártott volna vagy legalább
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Kálvin-tér mellett.

Tessék: próbát tenni.

a valláserkölcsi életnek annyi előnye nem származott
belőle, a mennyivel a remény biztatott.
A rabságból kiszabadult emberi elme molió vággyal
csapongott ide s tova a látható világban. Most madárként röpült a csillagok felé, majd bányászhoz hasonlóan
leszállt az anyag mélyébe és gyűjtötte a sok drága
kincset: a tudomány csillogó köveit. De csak azt, a
mi látható, a mi érzékelhető. A milyen mértékben nőtt
az elmének anyagismerete, olyan mértékben távolodott
tőle a szellem-erkölcsi világ képe. Egymásra halmozta
a rohamosan gyűjtött tapasztalatokat, de földolgozni,
magasabb erkölcsi czél szerint rendezni elfeledte, nem
tudta, mert lázas munkája közben ép az eszményképet
tévesztette szem elől. így történt, hogy a tudomány
nemcsak a vallástól általában, hanem magától a protestantizmustól, mondhatjuk szülőanyjától is elfordult. Rendeltetését jóformán befejezettnek tekintette azzal, hogy
neki életet adott s szabadságát és akadálytalan haladását biztosította. A hit kérdései most már csak dajkameséknek látszanak előtte.
A hitetlenségre hajló tudomány mellett azonban
kifejlődött, egy — szintén a józan ész alapján álló —
bölcsészet, mely a materializmus gyűjtötte nyers anyagot
igyekezett a szellemiség kivánalmai szerint földolgozni,
rendezni, értékesíteni. Kereste a tünetek közt a kapcsolatot, czélosságot, magasabb rendeltetést. Ennek a
szellemi áramlatnak legfelső, egész a hit határáig emelkedő fejleménye a teozófia. Egyetlen tudomány, mely
az elméletet és gyakorlatot magába olvasztja. A mint a
jelek mutatják, e bölcseletnek biztos jövője van, épen
a vallás-erkölcsi élet fejlesztése terén.
A vallások legtökéletesebb nyilvánulata a protestantizmus, a bölcseletek között legmagasabb fokra emelkedett a teozófia. E kettőnek egymást föl kell találnia,
meg kell értenie, hogy közös erővel vezethessék az
emberi nemet az igazi felvilágosodás és valódi szabadság
útján. A találkozás könnyű: az isten- és emberszeretet
elvének összekötő hídja közöttük van. A protestantizmus
keblében megindult, már-már érett gyümölcsöket szedő
belmissziói mozgalom tiszta evangéliumi szeretetével,
krisztusi önfeláldozásával nagyon megkönnyíti az érintkezést. Nem ismerik egymást, de már egy téren, ugyanazon eszközzel dolgoznak. Hátha megismerkednek s
erejüket egybeforrasztják!
A közeledés természetesen úgy történhetik, ha
egymást kölcsönösen megismerni igyekeznek. Ha a
protestantizmus komoly figyelemre érdemesíti az újabb
kor e méltán föltűnést keltő bölcseletét, még pedig nem
csupán, mint a bölcsészettörténet jelenségét — pl. egy
Hartmann egyéni véleményét — hanem mint oly általános életelvet, melyet küzdő fegyverei közé sorozhat:
akkor nemcsak megismerkedik, de megbarátkozik vele.
Viszont ha a teozófia nem úgy tekinti a protestantizmust,
mint a többi vallások egyikét, melyről a vallástörténet
ad számot, hanem mint a krisztusi princzipium állandóan
működő és fejlődő nyilatkozatát: akkor nem lesz szüksége

új vallás-alapításra gondolni, hanem siet vele együtt Isten
országát az emberiséghez közelebb hozni, megvalósulását elősegíteni.
A mai kor erkölcsi iránytalanságának oka a kétely,
melyet a tudás és a hit érintkezése, illetőleg határvillongása idézett elő. Ennek megszüntetésére egyetlen
vallás sem hivatottabb, mint a protestantizmus. Ha a
krisztusi elveknek alkalmas időben új formákat tud
adni a régi elnyűttek helyébe: akkor a hit és tudás
közt fennálló nyilt és titkolt ellentétet kiegyenlítheti.
E munkájának keresztülvitelében fog segítséget nyújtani
a teozófia. Ennek a világfelfogásnak lesz hivatása, hogy
a modern tudomány komor épületébe bevezesse a
protestantizmus keblében élő nagy vallásos eszméket,
ható erőket; ez fogja végezni a fölújított krisztusi életelv
terjesztésénél azt a nagy munkát, a mit a keresztyénség első századaiban a hellenizmus és gnoszticzzimus
teljesített.
Ezért szükséges különös figyelemben részesíteni
ez irányzatot, mert helyes kezelés mellett ennek az
ifjú, erőtől duzzadó bölcseletnek kiszámíthatlan előnyét
érezheti az emberiség. A protestantizmus jövő diadalának épen az a föltétele, ha lefelé meg tudja szelídíteni,
nemesíteni a mind vadabb erővel romboló szoczializmust ;
fölfelé meg tudja hódítani a közönyössé és hitetlenné
vált tudományt. Ebben áll egyetemessége s egyetemességében világhódító ereje.
Nem alkalmazkodási vágy, avagy kényszer ez, a
mivel ellenei bizonyosan hajlandók a protestantizmust
vádolni, hanem a benne levő, eddig kifejtés nélkül
pihenő képességeknek munkába állítása. Ha a protestantizmus tudatára ébred annak a mérhetlen erőnek, mely
izmait feszíti; ha ezt az erőt bölcs előrelátással és mérséklettel el tudja osztani a szükség igényelte működési
területekre; ha ez erőben csakugyan benne lesz az
Evangéliom kelesztő kovásza: akkor nem találkozhatik
legyőzhetetlen akadállyal sem a művelt, sem a műveletlen rétegekben, sem a szellemi, sem az anyagi
mezőkön. Ha kezében tartja az isteni világosságnak
sötétségemésztő fáklyáját: akkor bizonyos, hogy a protestantizmus nem volt — a protestantizmus lesz!
Lukácsy

Imre,

lelkész.

KÖNYVISMERTETÉS.
Hiblische Hand-Concordanz, od. alphabetischés Wortregister
der Heiligen Schrift. Zweite unferánderte Auflage, Bremen. Verlag
des Tractathauses. Seite 1—940. Geb. 4*50 M.

Kiáltó szükség adta kezembe a tollat! A Török
és Székács által közrebocsátott Makiári Pap-féle „Bibliai Egyezményes Szótár" könyvárusi úton többé nem
kapható, holott pedig nagyon sokan keresik. Legnagyobb
baj ez az ifjú paptársakra és a theolögusokra nézve,
a kik az ily segédkönyvet nem nélkülözhetik. Mit tegye-

nek, mi úton kárpótolják magukat? Ez valóban nagyon
komoly kérdés; és én most erre a kérdésre akarok feleletet adni.
A mint tudjuk, a külföldi s talán épen a német
egyházi irodalomban, nagy bőséggel találhatók az ily
bibliai szótárak s jelesnél jelesebbek között válogathatunk. De a kézalatti szótárral, a feltalálás gyorsaságát
tekintve, egyik sem versenyezhet. Szerzőjének nem az
volt a czélja, hogy magyarázatokat adjon; mert mellőzi
még az idegen szavak jelentését is. Csak azt akarta,
hogy könyve oly vezető szótár legyen, mely mindenre
biztosan és gyorsan rávezessen. Sokszor megesik rajtunk, főként munka közben, midőn mélyen el vagyunk
merülve, hogy lokális memóriánk annyira hűtelen lesz
hozzánk, hogy még azokat a verseket sem találjuk meg,
a melyekre máskor teljes biztonsággal ráfordítunk. Nem
egyszer jártam így, sőt nagyon sokszor. S őszintén
mondhatom, hogy mikor ez izgalmas helyzetben a híres
Büchner, Bernhard s az egyébként nagyon jó magyar
Makiári is útvesztőmből ki nem segítettek, kisegített
mindig a kézalatti vezető szótár. Szükségünk volna p. o.
2. Mózes 17: 11-ik versére, a hol a csata sorsa Mózes
kezeinek felemelésén vagy aláhanyatlásán fordult. És elővesszük a nagy szótárakat, vagy pedig Makiárit. Hát a
mit keresünk, legtöbb esetben megtaláljuk ezekben is.
De mennyi szemrontással! Felveszem p. o. Makiárit s
a „Icés" szót keresem. Ezt meg is találom. De bár harmadfél kolumnán keresztül keresem a kérdéses verset
s „a kéznek különféle jelentéseit", tömérdek bibliai lokus
kíséretében, 1—24 ponton keresztül átvizsgálom: azt
még sem találom meg, a mit tulajdonképen megtalálni
érdekem volna. Rányitok, tehát a „Mózes" szóra; de a
keresett verset itt sem találom. Ekkor jut eszembe:
hát ha az „Amalek" szó alatt találnék valamit? És itt
csakugyan megtalálom; de nem tagadhatom, hogy már
a féjem is beleszédült az erős nézésbe. Persze erre azt
mondhatná valaki: itt kellett volna először keresni!
Igaza van tökéletesen; de igazam van nekem is, mikor
megvallom egész őszinteséggel, hogy az „Amalek" szó
épen nem jutott eszembe. Erős munka közben, mikor
gondolatainkba be vagyunk merülve s még attól is
félünk, hogy kizökkenhetünk gondolkozásunk útjából,
nem mindig vagyunk oly erősek, hogy egyelőre többre
is gondoljunk s az ötletszerűen érkezett szónak más
szavakkal való összefüggését is keresgéljük történeti
emlékeink között. Az ötletszerűen érkezett szavak vagy
tárgyak oly varázserőt szoktak rendesen gyakorolni
reánk, hogy érkezésük pillanatában egyebet valamit alig
látunk. Mily megbecsülhetetlen szerencse tehát az ily
eseteknél, ha egy olyan vezető könyv van a kezünk
ügyében, mely szemrontás nélkül, alig pár perez alatt
ahhoz a lokushoz vezet, a melyet keresünk. A például
felhozott vers így hangzik: „És mikor Mózes felemeli
vala az ő kezét, az Izráel diadalmat veszen vala; mikor
pedig az ő kezét leereszti vala, Amalek veszen vala
diadalmat". A mikor dolgozunk s az egész versből csak

a „kéz" szó ötlik az eszünkbe: ím ez egyetlen szó is
biztos alap e szótár szerint ahhoz, hogy a kívánt verset
nagy gyorsasággal feltalálhassuk. Kimondhatatlanul szerencsésen kombinált kéziszótár ez tehát, arra nézve,
hogy sem gondolkozásunk útjáról el ne téríttessünk,
sem szemeinket ne rontsuk, sem pedig időt ne pazaroljunk. Az egész könyv úgy van szerkesztve, hogy a
betűrendben összeállított vezérszavak bibliai sorrendje
minden ily szó után meg van állapítva, attól a verstől
fogva, melyben először előfordul, addig a versig, a melyben ez utoljára található. így p. o. a „Hand" szó 1. Móz.
3: 22-ről, hat kolumnán keresztül, le van vezetve Jakab
apostol levele 4 : 8-ik verséig, hol t. i. utoljára fordul
e szó elő. S miután ki van zárva minden magyarázat
s pusztán csak maguk a bibliai versek állíttatnak be a
szükséges sorrendbe, semmi olyan dolog elő nem fordul,
mely más irányba terelné gondolkozásunkat.
Erős meggyőződésem tehát, hogy míg Makiári
művét valaki újból sajtó alá nem rendezi, ennél czél
szerűbb és hasznavehetőbb könyvet, azoknak, kik ily féle
segédkönyvet keresnek, nem ajánlhatunk De hát mikor
lesz Makiárinak új kiadása? Hát én úgy gondolom,
hogy míg a revideált teljes biblia el nem készül s a
hivatalos egyház által el nem fogadtatik, ily dologra
nem is gondolhatunk.
Történjók azonban bármi is, az az egy kétségtelenül bizonyos, hogy e kézalatti szótár, akárhány más
e czélra szolgáló könyvünk legyen is mellette, kiváló
értékét soha el nem veszti. Hova-tovább halad az idő,
annál inkább fogjuk keresni az olyan segédkönyveket,
a melyek gyorsan s mégis biztosan vezetnek.
Figyelembe véve tehát az elmondottakat, még
azoknak is jó lelkiismerettel ajánlhatom e könyvet, a
kik csak szótár segítségével boldogulhatnának vele.
Hiszen csak a vezérszavak értelmét kell kikeresniük s
a jelzett versek feltalálásának munkálatát, a magyar
bibliából, minden fennakadás nélkül végezhetik. *
Garzó Gyula.

BEI FÖLD
A r á k o s s z e n t m i h á l y i r e f . missziói
köréből.

egyház

Sokan lehetnek e Lap olvasói között, mint én voltam idejövetelemig, a kik a kies fekvésű Rákosszentmihály községnek — Budapest egyik legújabb és legnagyobb telepes környékének — még csak nevéről sem
hallottak; legalább addig nem, míg templom czéljára
egyfelől kérőlevelekkel, másfelől a mai időben divatozó
(s valljuk meg, hogy valláserkölcsi szempontból rosszul
* Bizodalmas tisztelettel kérem a társlapok nagytiszteletű
szerkesztőit, hogy ez ismertetést, lényegileg legalább, az ifjabb lelkésztársak s theologus ifjaink érdekében átvenni kegyeskedjenek.
G. Gy.

divatozó) tárgy sorsjáték sorsjegyeinek özönével el nem Rákosliget különválasztatott, délelőtt-délután istentiszteakasztatott a nagyközönség, de leginkább a protestáns let tartatik. A 16 telepen lakó híveinknek szétszórtsága,
nagy részüknek még vasárnap is, vagy legalább a vasárpapság.
A gyűjtőívek (kérőlevelek) és a sorsjegyek útján nap egy részének keresetük miatt a fővárosban lefogtehát ismerős a mi kis missziói egyházunk neve; de laltsága, de meg a templomul használatos azon iskolai
kevésbbé ismeretes annak valláserkölcsi és anyagi hely- helyiségnek, melyben I—II. elemi iskolás gyerekek
zete. Pedig ezeknek ismerete teszi érthetővé, hogy miért tanulnak, alkalmatlan volta s más gátló körülmények
is kellett kis gyülekezetünknek a prot. nagyközönség daczára az 1905. évben összesen 110 vasárnapi és ünnepi
támogatására appellálni. Kötelességemben állónak tartom istentiszteletet tarthattunk (köztük 3 gyermek- és ifjútehát, hogy missziói egyházközségünkről e Lap útján ságit), melyek közül prédikácziós volt 54, úrvacsorai 4,
konfirmácziói 1, bibliamagyarázati és könyörgéses 51.
némely dolgokat nyilvánosságra hozzak.
Mindenekelőtt kezdjük egy kis helyszíni rajzzal.
2. Vallástanítás. Az iskola az egyház veteményes
Rákosszentmihály területe 1910 katasztrális hold. Bel- kertje, tartja az egyházi törvényeinkben is lefektetett
területe : a Czinkota—Budapest—Rákospalota határai és protestáns öntudat. Ámde kezdetleges egyházközségünka Szilaspatak határai között levő terület. Határai: kelet- nek, melynek a semmiből kell valamit teremteni, iskolája
ről Csömör és Czinkota, nyugatról Budapest VII. és X. nincs. A tisztán református, 6 — 12 évig iskolaköteles 80
kerülete, északról Rákospalota, délről Czinkota határa tanuló (ide nem értve a 12—15 évig ismétlő 15, továbbá
és Budapest határútja. Jellege: nagyközség, a következő a helybeli polgári leányiskolái s a fővárosi felsőbb inté16 teleppel: József-t., Almásy-t., Dittrich-t., Bacsik-t,, zetekbe járó tanulóinkat) a három helyen levő állami
Erőss-t., Búr-t., Vida-t., György-t., Mészáros-t., Jeruzsá- elemi iskolába jár. Az egyháztanácsnak még 1904. nov.
lem-t., Főfasor-t., Kisszentmihály, Anna-t., Arpád-t., 27-iki gyűlésében Kiss Ferencz gondnok részéről történt
Huszka-t., Ehmann-t. Lakosságának száma az 1901. évi kezdeményezésre és az esperes úrnak tanácsára s illenépszámlálás szerint 3069, de azóta 3500-on felül (a tőleg intézkedésére 1905. ápr. 1-től fogva lelkész vette
nyári lakókat ide nem számítva). Ev. ref. vallású a kezébe a vallástanítást, miután előzőleg Molnár Kálmánné
legújabb összeszámlálás szerint 510; ág. ev. 200—300; tanítónő asszonynak buzgó fáradozásáért és a helyzet
ugyanennyi izraelita; a többi róm. kath. (kevés gör. kel. által engedett sikeres működéséért jegyzőkönyvi elismeés gör. kath. mellett). Templomuk, még pedig új és rést és köszönetet fejezett ki az egyháztanács.
fényesen berendezve, csak a róm. katholikusoknak van.
Nagy hátrányára szolgál azonban a vallástanítás— Ezzel áttérhetünk a mi egyházunk viszonyaira.
nak az a körülmény, hogy a helybeli három állami elemi
Egyházunk az 1901-ik év előtt ú. n. szórvány volt. iskolába járó református növendékek nem kiilön-külön,
Az akkoriban itt lakó hívek mint a pásztor nélküli nyáj a saját iskoláikban, hanem egy iskolába összecsoportoszéledeztek ide-oda. De, hála Istennek, akadtak közöt- sítva oktathatók és pedig hetenkét mindössze csak két
t ü k ^ — 3 embernek kezdeményezésére, egyes jobb lelkek, órán. Hogy ezen a tűrhetetlen helyzeten javíthassunk,
a régi egyházi nevelésből mintegy kovászként fenmaradva még a mult év júliusában kérvényt intéztünk a kir. tan(neveiket gyűlési jegyzőkönyvünk első lapjai a történet felügyelőséghez az iránt, hogy a heti két vallástanitási
számára híven megőrizték), a kik részint ösztönszerűleg óra hatra emeltessék fel s így az I.—II., III.—IV. és
érezték, részint neveltetésükből és tapasztalásukból ki- V.—VI. osztályos növendékek, három csoportba osztva,
folyólag jól tudták, hogy a küzdelmes élet forgatagában hetenként két-két ízben részesülhessenek vallástanításban.
csak egyetlen alap van, mely csalhatatlanul igaz, s melyen
Ezen előterjesztésnek azonban idáig nem lett semmi
kivül állandót alkotni nem lehet: és ez az erény, mely foganatja, annyira nem, hogy még csak választ sem
ismét a vallásban gyökerezik. Az ő fáradozásaik és áldo- kaptunk. Megjegyzem itt, hogy a róm. kath. vallást hét
zatkészségük s az egyházmegyei hatóság útmutatása s csoportban tanítják két-két órán, ugyancsak az állami
támogatása folytán lett tehát az addigi szórványból elemi iskolában.
1901. augusztus havában a rákospalotai anyaegyházhoz
3. Konfirmálás, anyakönyvelés. Gyülekezetünkben
csatolt fiókegyház, azután pedig két év leteltével önálló az első konfirmáczió tavaly történt. Konfirmáltatott 3 fiúmissziói egyház, még pedig Rákosligettel való viszony- és 7 leánynövendék. Áttért hozzánk egy; kitérés nem
latban, olyformán, hogy egyik vasárnap ott, a másikon volt. Született, illetve megkereszteltetett 10 fiú és 8 leány.
itt tartatott istentisztelet. Az első misszió-lelkész Keresz- Meghalt fí-nemén 4, leány-nemen 3. Egyházilag esketés
tesi Samu budapesti vallástanító-lelkész volt, a ki a nem történt. Czinkota, Csömör és Mátyásföld szórványaink
fővárosból járt le mind a két helyre 1904. jan. 1-től nincsenek még szervezetileg hozzánk csatolva, s így csak
okt. l-ig, a mikor a Zuglóba távozott.
Rákosszentmihályról szólva, gyülekezetünk — mint már
A továbbiakban egyházunk állapotát a könnyebb említve volt — jelenleg 510 lélekből áll.
áttekinthetőség végett egyes czímek alá foglalom.
4. Egyházi gyűlések. A mult évben összesen hat
1. Istentisztelet. Kezdetben felváltva volt az isten- presbiteri és két közgyűlést tartottunk, összesen 86 pont
tisztelet, egyik vasárnapon Rákosszentmihályon, a mási- alatti határozattal, melyek mind az egyház szellemkon Rákosligeten. Idejövetelem óta azonban, miután erkölcsi és anyagi ügyeinek előbbre vitelét czélozták.

A 2-ik közgyűlésen, nov. 5-én, két új presbiter választatott, Samu István áll. főgimn. tanár és Yekerdy Mihály
gyári felügyelő személyében, a kik fejledező egyházunk
iránti buzgóságukat mind erkölcsi támogatásukkal, mind
anyagi áldozataikkal többször kimutatták. Bennök hát
jelentékeny erőt nyert az egyház, melyre, ha valahol,
itt csakugyan szükség van.
Az egyházlátogatás a jún. 28-iki gyűlés alkalmával ejtetett meg Berilcö István rákospalotai lelkész és
egyházmegyei főjegyző mint esperesi megbízott jelenlétében, akképen, hogy missziói egyházunk, a maga korlátolt erejéhez képest, méltólag mutatkozott be az ang.
2-án Budapesten tartott egyházmegyei közgyűlésen.
5- Vagyoni helyzet. Az egyház anyagi ereje, a
híveknek önkéntesen teljesített kegyes adományaik mellett, főkép az egyházi megadóztatáson alapulván — miután
híveink a mult nyáron házanként összeirattak — 190
önálló keresőre az 1905. évre 857 kor. vettetett ki;
hátralék czímén pedig az azt megelőző évről 627 kor.
90 fill. és így összesen 1484 kor. 90 fill. követelés volt.
De sajnos, a községi végrehajtást is igénybe véve, ezen
összegből csak 440 kor. 20 fill. jött be, még pedig hátralékból 181 kor. 80 fill., az 1905-iki kivetésből 258 kor.
40 fillér. Igaz, hogy perselypénz czímén a lefolyt évben
145 kor. 48 fill. gyűlt, be; de még ezen összeggel is
585 kor. 68 fillérre megy a közszükségek fedezésére
szolgáló évi összeg.
Az egyházi közteherviselés terén tehát még igen
sok a kívánni való. Mert míg egyfelől jóleső érzéssel
tapasztaljuk, hogy egyesek (gyülekezetünk kisebb része)
minden tekintetben eleget tesznek egyházuk iránti tartozásaiknak, sőt némelyek kötelezettségeiken jóval felül
áldoznak évenként: addig sajnálattal tapasztaljuk azt is,
hogy a legtöbben tétlen közönyösséggel, sőt némelyek
ellenségeskedéssel nézik egyházunk küzködéseit . . .
Az 1904-dik egyházkerületi közgyűlésen a misszióalapból 1905-re kapott 400 koronától is elestünk a folyó
évre, holott az egyházmegyei közgyűlés és az esperes
úr meleg ajánlattal terjesztette fel egyházunkat, részint
állandó (évi 400 kor.), részint egyszersmindenkori segélyezésekre. A misszió-pénztárból azonban, annak „üressége" miatt, semmit sem kaptunk; az államsegély-pénztárból is mindössze csak 100 koronát. Ily körülmények között a fél káplánfizetés összegéig tehető lelkészi
díjlevél 1905/6-ra csak úgy volt ismét megújítható, hogy
Karácsony Lajos presbiter szíves volt magára vállalni,
hogy az abból még hiányzó 300 koronát magángyűjtés
útján beszedi, a mi neki sikerült is.
Ezek után mégis,' ha mérlegünk némi vagyont
mutat fel, nem ugyan a napi (forgalmi) pénztárt, hanem
a templomalapot illetőleg, azt a Kiss Ferencz gondnok
által kezdeményezett s nagyrészint általa végrehajtott
ama két rendbeli ténykedésnek lehet tulajdonítani, mely
egyfelől (kérőlevelekkel) a fővárosi és országos gyűjtéssel, másfelől a tárgy sorsjátékkal áll összeköttetésben.

Igaz, hogy az eredmény az ő reményeivel és fáradságaival nem áll arányban, de ama kettős vállalata nélkül
vagyoni helyzetünk még kedvezőtlenebb volna. Van
823 n - ö l telkünk s rajta meglehetős építési anyag,
templom és papi lakás számára, s templom czéljára közel
3000 korona készpénztőke takarékpénztári könyveken.
Ennyi jelenben egész vagyonunk. Ezenkívül az 1902.
és 1903. években beszereztetett egy szekrény 20 kor.,
egy harmónium 420 kor., kegyszerek 410 kor. 90 fill.
értékben. Egy 200 kor. értékű úrasztali terítőt pedig a
Malomsoky-család ajándékozott.
6- Isten dicsőségére híveink és más egyesek az
1902—1905. években összesen (a perselypénzeken kivül)
1733 kor. 16 fillért adtak. Az országos és a fővárosi
gyűjtés eredménye pedig 4326 kor. 88 fillér, míg a sorsjegyekből idáig való egész haszon 5000 korona. Mindezekből s a napi pénztár megtakarításából vásároltattak
az előbbi pontban felsoroltak és helyeztetett el kevés
híján 3000 korona templom-alap.
7. Az egyház ingyen-népkönyvtára.
Ennek alapját
1904-ben Kiss Ferencz gondnok verette meg egy korona,
egy biblia s néhány könyve ideajándékozásával s illetőleg itt-ott kéregetéseivel és gyűjtéseivel Az azóta való
ajándékozások folytán jelenleg 418 műben 642 darabból
áll a lelkész kezelése alatt, a ki I—VII. osztályba beosztotta, czédulák szerint rendezte s használatra külön
katalógust is készített. Ismételt folyamodásunkra a
Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Bizottsága némi tekintetben remélhetőleg segélyezni fog bennünket.
8. Kántor-ügy.
Borbély Ferencz rákosligeti áll.
isk. tanító mint kántor hozzánk csak az 1904-dik évre
volt szerződtetve, a mikor kéthetenként volt az istentisztelet, mely 1905-ben minden vasárnapivá tétetvén:
ő a rákosligeti egyházzal való szerződése miatt hozzánk
minden vasárnapra nem vállalkozhatott. E miatt és pénzügyi tekintetek miatt vele a tavalytól kezdve új szerződést nem köthettünk. E helyett naponként az a reményünk volt, hogy időközben a helybeli áll. iskolánál
beállott tanítóváltozás következtében az illetékes hatóságokhoz intézett kéréseinkkel oly tanító kinevezését
sikerül kieszközölnünk, a ki — a neki részünkről adható
csekély tiszteletdíj mellett bár — egyúttal kántorunk
lehetne vagy lehetett volna. S miután más alkalmasabb
ember nem esett kézügybe, az egyháztanács Benke
Andor budapesti IV. éves theologust alkalmazta ideiglenesen kisegítő-orgonistának, a ki évi 100 kor. tiszteletdíj mellett jár le vasárnaponként.
*

*
*

Ennyi az, a mit missziót teljesítő egyházunk állapotáról közreadhattam akkép, hogy egyfelől a kezdet óta
való fejlődése szem előtt lehessen; másfelől, hogy ama
horatiusi elv alapján: quid valeant humeri, quid ferre
recusent, látható legyen: mire vagyunk képesek és
mire nem. Következőleg a dunamelléki egyházkerii-

letnek még 1903. jkv. 54. pontja alatt megígért gyámolítását részéről is, a konvent részéről is, hogy mennyiben
várhatja misszió-egyházunk: a fennebbiekből eléggé kitetszhetik.
Rákosszentmihály.
Benke István,
ev. ref. misszió-lelkész.

MISSZIÓÜGY.
A belmisszió kérdéséhez.
A 33-dik belmissziói kongresszusról Németországon.
I.
Kik vettek részt ? — Egy érdekes programm. — Magyar visszhang.

A 33. belmissziói kongresszust 190o szept. 25.—28.
napjaiban tartották meg Lipcsében. Igaz, maholnap már
kerek fél esztendő mult el azóta, de a kongresszuson
elhangzott előadások, a melyeket egy könyvbe összegyűjtve kinyomattak, — sajnos, csak e napokban jutottam e könyvhöz, — annyi tanulságos és maradandó
becsű dolgot tartalmaznak, hogy igazán nem késő, ha
a Prot. Egyházi és Iskolai Lap hasábjain még közlünk
abból és annak kapcsán egyetmást. Első közleményünk
a kongresszus külső lefolyásáról számol be.
A kongresszusra 687-en jelentkeztek. A jelentkezettek között volt lelkész, udvari lelkész, szuperintendens,
főszuperintendens, egyetemi tanár, képviselő, orvos, katonatiszt, földbirtokos, ügyvéd, tanfelügyelő, államhivatalnok, gyártulajdonos, kereskedő, theologus és diakonissza. Lelkészek, hozzászámítva a 26 szuperintendenst
és főszuperintendenst, 371-en voltak. A német birodalom
különböző államain kivül Amerika (Egyesült-Államok),
Svájcz és Svédország volt egy-egy személy által a kongresszuson képviselve. A mi hazánkban szintén találkozott valaki, a kit az érdeklődés rábírt arra, hogy
szabadságának egy részét rászánja a németországi utazásra és a kongresszusra. Es hogy ezt mennyire érdemes
volt megtenni, mutatja a következő gazdag tartalmú
tárgysorozat.
Szept. 25. Hétfőn.
1. D. u. 5 órakor a belmissziói központi választmány értekezlete.
2. Este 6 órakor megnyitó istentisztelet a Tamástemplomban. Prédikál: dr. Rietschel egyetemi tanár.
3. Este 8 órakor nyilvános gyűlés:
a) üdvözlő beszédek;
b) dr. Grutzmacher heidelbergi egyetemi tanár előadása VA keresztyénség és a szépirodalom" czímen.
Szept. 26. Kedd.
1. Reggel 9 órakor az első főgyülés:
a) Gaebel titkos főkormánytanácsos, a ki egyszersmind a belmisszió központi választmányának is elnöke,
megnyitja a gyűlést;
b) dr. Hauck lipcsei egyet, tanár előadást tart:
A belmisszió nemzeti jelentőségéről Németországon.

2. D. u. 3 órakor a központi választmány zárt
gyűlést tart az ágenseivel és a különböző belmissziói
egyletek és intézetek képviselőivel.
3. Este 8 órakor istentisztelet:
a Szent Péter-templomban prédikál Gross württembergi esperes;
a Szent János - templomban Scholler nürnbergi
lelkész.
4. 87a órakor szakkonferenczia.
Tárgya: A folyamhajósok közt szervezendő misszió.
Előadó: Münchmeyer lelkész.
Szept. 27. Szerda.
1. Különleges tárgyú gyűlések:
a) Az eskütétel körül észlelt bajok a jelenben. Előadó : dr. Luzius E. igazságügyi tanácsos Mainzból.
b) Hogyan nyerhetjük meg a nőket a belmissziói
munkára. Előadó: Burckhard igazgató-lelkész Berlinből.
c) IOV2 órakor:
A gyülekezetszervezés kérdése és a belmisszió. Előadó : Cordes A. lelkész Hamburgból.
d) llVa órakor:
Mit tehetünk törvényeinkre támaszkodva a vasárnap
megszentelése ügyében ? Előadó : Schuster szuperintendens
Oscherslebenből.
2. D. u. 3 órakor közebéd.
3. Este 6 órakor istentisztelet a Szent Nikolaitemplomban. Prédikál: Armknecht lelkész Lindenből.
4. Este 8 órakor nyilvános gyűlés:
a) A belmissziónak az iszákosság ellen folytatott
küzdelme. Előadó: Josephson lelkész.
b) A belmissziónak a nemi erkölcstelenség ellen
folytatott küzdelme. Előadó: dr. Stoecker volt udvari
lelkész.
Szept. 28. Csütörtök.
1. Reggel 9Va órakor a második főgyülés.
a) Mily felelősség terheli a gazdagokat és a müveiteket népünknek valláserkölcsi életét tekintve ? Előadó:
dr. Lemine heidelbergi egyet, tanár.
b) Az elnök zárszava.
2. Délután 4 órakor:
Záró istentisztelet a Matthai-templomban. Prédikál:
Jakobi konzisztóriumi tag.
Németországban nagy bajok vannak, a hitetlenségnek nagy a hatalma, de a hivatalos egyház íme megértette az idők jeleit és megmozdult. A különböző belmissziói munkák intenziv felkarolásából kitűnik, hogy a
németek okultak, tapasztaltak. Azt tapasztalták, hogy a
prot. egyháznak el kell pusztulnia, ha az evangéliomot
nem hirdetjük a templomon kivül is ; azaz nem folytatunk belmissziói munkásságot. S így történt aztán, hogy
évről-évre többen és többen csatlakoztak a mozgalomhoz
s a német belmisszió tavaly már a 33-dik kongresszust
is megtarthatta.
Ha most a belmisszió szempontjából nézzük a mi
magyar prot. egyházunkat, a helyzet a következő :

Először azt látjuk, hogy egyes helyeken már évek,
évtizedek óta folyik ilyen vagy amolyan belmissziói
munka. Néhol a lelkész buzgólkodik s a világiak lelkesen támogatják. Máshol olyanok a körülmények, hogy
a munka kizárólag buzgó világi egyháztagok kezében
van. Ennek is örülünk ugyan, de meg vagyunk győződve, hogy az egyháznak sokkal több haszna és áldása
van a munkából, ha a lelkész is melléjük áll.
Tovább szemlélve a magyar viszonyokat, azt tapasztaljuk, hogy napjainkban, — a mikor a prot. egyház ezer és ezer sebből vérzik, — vannak lelkészek és
világiak, a kiknek fáj látni ezt a vergődést és a kik
azon tanakodnak, hogy mit is kellene tenni, mivel segíthetnék ezt a szegény egyházat. Valami kis belmissziói
munka be jó volna, mondják ők. Úgy ám, de hogyan
kezdjük meg? Es mit csináljunk először?
A Magyarországon található harmadik felfogás szerint, és ez, sajnos, a legelterjedtebb, nem kell ide semmiféle belmisszió. Minek kiilföldieskedni ? Ha annyi ideig
megvoltunk a templomi igehirdetéssel, megleszünk még
ezután is. Mirevaló az az ifjúsági egylet vagy nőegylet,
mire a vallásos iratok terjesztése vagy bibliai vasárnapi
iskola, a diakonissza-üggyel is minek utánozzuk a pápisták apácza intézményét stb., stb.
Vannak végül olyanok, s itt főleg lelkészekre gondolok, a kik nem egy próbát tettek már valamiféle
egyházépítést czélzó munkával, de a midőn munkájok
egy bizonyos időn belől sikerrel nem járt, sőt inkább
azt eredményezte, hogy az emberek buzgólkodásukat
félreértve lenézték s őket részben el is ítélték, szárnyszegetten, elkeseredve felhagytak minden munkával s
így szólottak Péterrel: Mester, jóllehet az egész éjjel
fáradtunk, semmit sem fogtunk! De vájjon csak ennyit
mondott Péter? Nem! Ő hozzátette, hogy: Mindazáltal
a te szavadra
levetem a hálót!
Az Istenországa munkásainak első sorban ezt a
szót kell megjegyezniük: a te szavadra. A hazai prot.
egyházi élet azért pang; itt azért van oly sok közönyös
és fásult, elcsüggedező, félénk, beteges lélek, mert háttérbe állítjuk az Isten igéjét. Óh hogy ha mi, legyünk
akár lelkészek, akár világiak, egyszer alázatos, szomjúhozó szívvel és imádkozva hozzálátnánk a biblia olvasásához, tanulmányozásához, valami örvendetes nagy
változásnak múlhatatlanul be kellene következnie. S ha
a sötét zord napok, dermesztő téli hideg után kedves
minékünk az enyhe tavaszi szellő és éltető napsugár,
még sokkal kedvesebb lesz nekünk a lelki világban
végbemenő ama változást tapasztalni, a mikor az Isten
igéjéből kiáradó Szentlélek fuvallata hatja át templomainkat, iskoláinkat, családainkat, a mikor a mi egyházainkban, ezekben az eddig sokhelyt kopár, terméketlen gyümölcsös kertekben az Isten szeretetének ragyogó napja életet támaszt és gyümölcsöt érlel.
A kik tehát szeretik egyházukat s féltik a sok
ellenségtől, forduljanak először is a bibliához s abban
mintegy fegyvertárban megtalálják a védelemhez szük-

séges lelki fegyvert. A kik szeretik egyházukat, de csüggednek, szomorkodnak a sorsa felett, vegyék elő a
bibliát és találnak benne vigaszt és erőt. A kik szeretik
egyházukat, de pusztán emberi, világi eszközökkel kívánják annak jólétét előmozdítani, azok tanulmányozzák
a bibliát és meg fognak győződni arról, hogy az egyház
fenmaradását, jövőjét csupán ilyen eszközökkel nem
lehet biztosítani.
A bibliával való csendes foglalkozás szükségképen
előkészíti az egyéneket a belmissziói tevékenységre,
mert ez megeleveníti a lelket, hitet ébreszt és mások
iránt szeretetre indít. De ez az élő keresztyén lélek,
az erős hit, az odaadó szeretet irányítást és vezetést
igényel. A hitet össze kell kötni a keresztyén munkákat
felölelő belmissziói ismeretekkel. S ezért olvassuk el az
egyházi lapokban közölt ilyen tárgyú czikkeket is; forduljunk tanácsért azokhoz, a kik a belmisszió terén
máris végeznek valamiféle munkát; lépjünk velük személyes érintkezésbe; kérjük meg a magyar belmissziói
egylet elnökségét, hogy a belmissziói kurzuson kivül is
tartasson minél több helyen minél több olyan előadást,
a melyből a munkálkodni kész, de előbb még tanulni
vágyó egyháztagok vagy egyházak vezetői tanulhatnak.
Ha most pl. azt kérné vagy 20—30 tiszavidéki
prot. atyánkfia a magyar belmissziói egylet elnökségétől, hogy a Prot. írod. Társaságnak legközelebbi vándorgyűlésén, Hajdúböszörményben ilyen és ilyen tárgyról
kérünk előadást, akkor szept. 30-án délután nemcsak
„esetleg", de bizonyosan lenne belmissziói ülés.
Mindazáltal ne felejtsük el, hogy minden sikeres
belmissziói munka a legbelső misszión kezdődik. Ez a
legbelső misszió pedig az Isten igéje és buzgó imádság
nélkül teljesen ki van zárva.
Eubulus.

IRODALOM.
Az evangéliom mint a XX. század fegyvere. írta
és a budapesti Dávid Ferencz-egylet estélyén felolvasta
Perezelné Kozma Flóra. A 15 oldalra terjedő, csinosan
kiállított füzetben a szerző a mai zűrzavaros, békételen
világ végső kibontakozásának békés megoldását keresi,
s ezt az evangéliomban találja meg, a melynek belsőleg
kellene áthatnia az egyéneket és a társadalmat. Fejtegetései lendületesek ; de a leghatározattabban meglátszik
rajtuk az unitárius felfogás. Dogma nélküli keresztyénséget, pusztán ember-Jézust, filozófiai evangéliomot hirdet, Az ilyen evangéliom pedig szerintünk nem lehet a
XX. század fegyvere.
Az amerikai magyar ref. egyházmegye naptára.
Szerkesztette Kuthy Zoltán new-yorki esperes-lelkész.
A naptári részen kivül először az amerikai magyar ref.
egyházmegye, azután pedig az egyházmegyébe tartozó
egyes gyülekezetek rövid történetét találjuk ismertetve
az egyháztörténeti részben. A szépirodalmi rész az amerikai magyar reform, egyházmegyéhez tartozó lelkészek
dolgozatait foglalja magában. A hasznos tudnivalók szakaszában pedig a magyar kivándorlók számára szóló, valóban hasznos tudnivalókat foglalt össze a szerkesztő. A

naptár végiil a magyarországi ref. és evang. egyházak
kerületi, megyei beosztását és tiszti czímtárát közli.
— Az amerikai magyar ref. egyházmegye hasznos dolgot cselekedett a naptár kiadásával, főként pedig az
egyházak történetének ismertetésével. Szerettük volna
azonban, ha ez a rész még bővebb lett volna, mint a
milyen, és ha statisztikai adatokat is szolgáltatott volna
az egyes gyülekezeteknek úgy valláserkölcsi, mint anyagi
ügyeiről.

EGYHÁZ.
A ref. zsinat ülései, a melyeknek kezdete f. hó
22-dikére volt kitűzve, újabb elnöki intézkedés szerint
f. hó 27-én fognak csak megkezdődni. Az elhalasztás
oka, a mint értesülünk, az, hogy az ügyvédi kamara
helyiségei, egyéb ülések által lefoglaltatva, 22-én még
nem állhatnak a zsinat rendelkezésére. íme egy újabb
bizonysága annak, hogy a ref. egyetemes egyháznak
saját helyiségre van szüksége.
Az erdélyi ref. egyházkerületnek f. hó 7. és 8.
napjain megtartott közgyűléséről oly hiányos tudósítások
állanak csak ez idő szerint rendelkezésünkre, hogy
azoknak alapján a rendkívül fontos ülés tárgyalásairól
teljes képet nem adhatunk. A részletes tudósításra vonatkozó igéretünket tehát csak a jövő heti számunkban
válthatjuk be.
Egyházkerületi közgyűlések. A dunántúli reform,
egyházkerület április 20-án rendkívüli közgyűlést tart
Székesfehérváron. A gyűlés főbb tárgyai az 1905. évi
zárószámadások, a főiskolai igazgató-tanács előterjesztései és az alapítványokról szóló kultuszminiszteri törvénytervezet lesznek. — A tiszántúli ref. egyházkerület
tavaszi közgyűlését az elnökség május hó 15-dikére
hívta össze Debreczenbe. Megelőzőleg máj. 2-án a tanügyi bizottság, 3-án a debreczeni főiskola igazgató-tanácsa
fog ülésezni a közgyűlésre beterjesztendő ügyek előkészítése végett.
A felsözempléni ref. egyházmegye ápr. 10-én
Sátoraljaújhelyen tartja meg tavaszi közgyűlését, a melyen
kegyelettel fogják felú jítani az egyházmegye volt gondnokának, néhai Bernáth Elemérnek az emlékezetét. A
gyűlést megelőző napon a lelkészértekezlet fog tanácskozni.
Magyar evangélikus gyülekezet Amerikában. Az
Egyesült-Államokban, Clevelandban 80 családdal megalakult az első magyar evangélikus gyülekezet. Vezető emberei a gyülekezetet a magyarországi anyaegyház valamelyik egyházmegyéje fennhatósága alá kívánják helyezni
és a hazai egyháztól kérnek lelkészt és anyagi segítséget.
Á mint az Evang. Őrálló írja, a hazai evang. egyház
vezető köreiben megvan a hajlandóság arra, hogy a
clevelandi magyar evang. gyülekezetnek segítő kezet
nyújtson.
Negyedik templom egy félszázad alatt. Ez alatt
a czím alatt megható dologról ad hírt a Debreczeni
Protestáns Lap legutóbbi száma. Azt írja, hogy a tiszabecsi református gyülekezet elhatározta, hogy az Isten
imádására új templomot építtet. Ez a templom már a
negyedik temploma lesz a gyülekezetnek egy félszázad
alatt. Ősi, góthikus templomát elsodorta az 1850-diki
vízáradás. Hasonló sorsban részesült 1888-ban a helyébe
épített templom. A más, védettebb helyre telepedett
egyházközség akkor harmadik templomot épített, a mely
azonban már roskadozik is, kicsiny is. Negyedik templomot akarnak tehát építeni, a melyre, önkéntes ado-

mányokból már megajánltatott 3715 korona, s ezenkívül
a hívek még 1600 korona terhet vállaltak magukra közmunkákban. — Lapunk mult heti számában szólalt fel
a sűrű segedelemkérés ellen Morvay Ferencz. Panaszát
jogosnak ítéljük. De másfelől, a mikor egy egyház,
elemi csapások következtében olyan helyzetbe kerül,
mint a tisza-becsi, azt hiszem, még a legjobban panaszkodók sem zárkózhatnak el az elől, hogy a magát megerőltető gyülekezet segítségére siessenek. A tisza-becsi
ref. gyülekezet nem bocsátott ki. tudtunkkal, kérőiveket.
Ezeknek a soroknak a megírására sem kért fel bennünket senki. Azt sem tudjuk, hogy szüksége van-e a gyülekezetnek anyagi támogatásra. De mégis jóindulatú figyelmébe ajánljuk olvasóinknak a tisza-becsi egyházat, s
őszintén kívánjuk, hogy akár a maga erején, akár
más9k segítségével felépítendő negyedik temploma legyen
az Úr dicsőségének állandó, minden veszedelemtől megóvott hajléka!
Vallásos estély. A komáromi ref. gyülekezetben
f. hó 7-én volt a téli hónapokban tartott utolsó vallásos
estély. Az estélyt Antal Gábor püspök nyitotta meg
imádsággal, utána pedig mélyen járó és nagy figyelemmel hallgatott előadást tartott, a melyben a darvini
fejlődéselmélet túlhajtásait mutatta fel s utasította vissza.
A gazda-énekkar énekszáma után még Nagy Kornél
püspöki titkár tartott felolvasást.
Törvénytervezet a vallási és tanulmányi alapról.
Lukács György volt vallás- és közoktatásügyi miniszter
törvénytervezetet készíttetett a vallási, tanulmányi és
egyetemi alapról, hogy ennek a negyven év óta minden
költségvetési vita idején sokat hánytorgatott alapítványnak jogi természetét megállapítsa. A törvénytervezet,
mely kilencz szakaszból áll, az alapítványt róm. kath.
jellegűnek nyilvánítja. A 2-ik szakasz szerint a vallási,
tanulmányi és egyetemi alapnak ősi rendeltetésén alapuló r. katholikus jellege, úgyszintén az a kapcsolat, a
melyben ez a vagyon eredeti származása alapján a
magyar szent koronával régi jogunk szerint áll, érintetlenül maradt. A vallás-alap némely r. katholikus egyházi
szükségletnek ellátására, a tanulmányi és az egyetemi
alap pedig az alapítás szerint arra van rendelve, hogy
az országos tanügy érdekeit a közép- és felső oktatás
terén róm. kath. jellegű iskolai intézetek által szolgálja.
A törvénytervezet azon az alapon, hogy az alapok jövedelmének a rendeltetési czélokra való fölhasználása tekintetében a királyt illeti meg az intézkedés joga, az 1848.
évi III. törvényre hivatkozva, azokat az ügyeket bízza
a vallás- és közoktatásügyi miniszterre, a melyekben
az intézkedést ő felsége a maga számára fönn nem
tartja. Az alapok vagyonkezelésének és ellenőrzésének
módját a 6-ik szakasz szerint a király állapítaná meg,
s az ellenőrzést esetleg az állami számvevőszók teljesítené. A törvénytervezethez, melyet a miniszter a vallás és tanulmányi alapra felügyelő bizottság tagjainak megküldött, terjedelmes, a kérdés egész történetét előadó
megokolás is van csatolva.
A helységnevek magyarsága érdekében. Az erdélyi szász evang. egyházkerület lelkészei, mindnyájunk
előtt ismeretes okokból, még mindig tüntetnek azzal,
hogy a községeknek hivatalosan megállapított nevei
helyett a német neveket használják az anyakönyvi kivonatokban és hivatalos levelezéseikben. Hogy ennek
az anomaliának vége vettessék, dr. Lukács György volt
kultuszminiszter legutóbb rendeletet intézett a kerület
konzisztóriumához, a melyben felhívta azt az összes
egyházi hivataloknak oly irányban való utasítására, hogy
kiadványaikban és levelezéseikben kizárólag a hivatalos

községneveket használják és azoknak bármiféle elferdí- Gulyás István által szerkesztett első kötete már keresztül
tésétől tartózkodjanak.
ment a bírálaton. Körleveleket intézett az elnökség a
Az esperes és a lelkész urak figyelmébe. A gimnáziumok ének- és zenetanáraihoz, a melyekben az
dunamelléki ref. egyházkerület tavalyi őszi rendes köz- 1901. évi konventi tanterv énektanítási anyagához módgyűlése elrendelvén, hogy a kerületi levéltárban és a szeres utasításokat kér, a végből, hogy azoknak alapRáday-könyvtárban levő zsinati, konventi és kerületi ján, a tanárok tájékozása végett, egyöntetű énekelméleti
másodpóldányú jegyzőkönyvek jegyzéke kimutattassék, és énekgyakorló kézikönyvet lehessen szerkeszteni. Fogtisztelettel tudatom, hogy a rendelkezésre álló másod- lalkozik a választmány azzal a gondolattal is, hogy
példányok a következők : I. Zsinati jegyzökönyvek : hasonló véleményeket kérjen be a vallástanítás tantervét
1881. okt. 31.—nov. 24. ülések jegyzőkönyvéből 21 pél- és methodikáját illetőleg is. Örömmel veszünk hírt a felől,
dány ; 1882. szept. 10—17. ülés jegyzőkönyvéből 4 pél- hogy a protest. szellemű ifjúsági lap érdekében tett s
dány ; 1891-diki ülések jegyzőkönyvének I. részéből 6, rokonszenvvel találkozott felszólalásunk a központi váII. részéből 37 példány. II. Konventi jegyzökönyvek. 1873. lasztmányt is újabb megfontolásra bírta, s így reméljúlius 2 p., 1881. márcz. 1 p., 1883- jan. 26 p., 1883. hető, hogy ez a nagyfontosságú kérdés az egyesület idei
szept. 17 p.. 1884. márcz. 82 p., 1884. nov. 11 p., közgyűlésén kedvező megoldást fog nyerni.
1885. jún. 3 p., 1885. nov. 67 p., 1887. nov. 55 p.,
Márczius 15-diki iskolai ünnepélyek. A budapesti
1889. márcz. 20 p., 1890. ápr. 9 p., 1891. nov. 33 p.,
reform, főgimnázium „Arany János önképzőköre" folyó hó
1894. ápr. 24 p., 1895. ápr. 6 p., 1899. ápr. 31 p., 1899. 15-én, délelőtt 11 órakor szépen sikerült hazafias ünjún. 18 p , 1901. ápr 15 p., 1903. decz. 13 p. III Duna- nepélyt rendezett az intézet dísztermében. Az ünnepély
melléki kerületi jegyzőkönyvek. 1844. jún. 7 p., 1861. a Hyninus eléneklésével vette kezdetét; majd Gaál Feokt. 2 p., 1862. okt. 3 p , 1863. máj. "6 p., 1863. okt. rencz szavalta el a Nemzeti dalt. Bán János zongorán
2 p., 1864- máj. 17 p., .1866. máj. 1 p., 1867. jún. 1 p., magyar dalokat adott elő. Kun Károly, az önképzőkör
1867. okt. 20 p., 1868. jún. 12 p., 1869. máj. 1 p., titkára ünnepi beszédet tartott. Molnár Sándor igazgató
1873. jún. 9 p., 1874. máj. 20 p., 1874. nov. 5 p , 1875
szép, lelkesítő beszéd kíséretében adta át a zászlóvédő
máj. 72 p., 1876. jún. 32 p , 1876. okt. 54 p., 1877. VH-ik osztálynak a Rákóczy-zászlót, a melynek nyelébe
máj. 5 p., 1878. jún. 3 p., 1879. ápr. 12 p., 1880. máj. jeligék mellett verték be a szegeket. Fejérváry Sándor,
28 p., 1881. máj. 36 p., 1882. nov. 28 p., 1883. máj. az önképzőkör elnöke Ábrányi Emil: Márcziusi eskü cz.
1 p., 1883. decz. 1 p., 1884. márcz. 78 p., 1884. jún. költeményét szavalta. Kriegner Kálmán, Karsa Géza,
187 p., 1884. okt. 13 p., 1885. okt. 51 p., 1886/7. 113 Kertész Tivadar és Haas Aurél vónoshangszereken Czinka
p., 1887. okt. 2 p., 1888. nov. 18 p., 1891. szept. 133 p., Panna nótáját és Bihari: Bercsényi óbester nótáját
1893. okt. 126 p., 1894- ápr. 1 p., 1894. okt. 176 p., adták elő. A lelkes és szép ünnepélyt a Szózat elének1895. szept. 175 p., 1896. okt. 262 p., 1897. okt. 103 p., lése rekesztette be. — A soproni evang. főiskola ifjú1898. márcz. 110 p., 1898. okt. 1 p , 1899. okt. 55 p , 1900. sága (theol., főgimn. és tanítóképző-intézet) márcz. 15-ón,
okt. 75 p., 1901. okt. 13 p., 1902. ápr. 20 p., 1902. okt. 71 délelőtt 9 órakor a líczeum tornacsarnokában hazafias
p., 1903. máj. 37 p., 1903. okt. 59 példány. — E kimuta- emlékünnepélyt rendezett a következő műsorral: 1.
tást azzal a megjegyzéssel van szerencsém a dunamel- Huber Károly: „Nemzeti zászló". Énekelte a főgimnáléki esperes és lelkész urakkal közölni, hogy a mennyi- ziumi vegyeskar. 2. Alkalmi beszéd. Mondta Dörmer
ben az egyházmegyei, illetve lelkészi könyvtárakból a Frigyes IIÍ. évfoly. theol. hallgató. 3. Pap Zoltán: „A
megjelölt jegyzőkönyvekből valamelyik hiányoznék, a szabadság dala". Előadta a tanítóképző-intézeti énekkar.
készletből, a hozzám intézett megkeresésre, ingyen kiegé- 4. Ábrányi Emil: „Márczius idusa". Szavalta Csukássy
szíthető. Felhívom tehát az esperes, illetve egyházmegyei Lóránt VIII. oszt. főgimnáziumi tanuló. 5. Egressy-Szerdalevéltárnok ós a lelkész urakat, hogy a mennyiben gyűj- helyi: „Talpra magyar 1" Előadta a tanítóképző-intézeti
teményük kiegészítésre szorul, szíveskedjenek a jegyző- énekkar. 6. Szabolcska Mihály: „Márczius 15-ikén".
könyvek mineműsógének (zsinati, konventi, kerületi), az Szavalta Rátz Sándor IV. évfoly. tanítóképző-intézeti
évnek és hónapnak pontos jelzése mellett, értesíteni növendék. 7. Kölcsey Ferencz: „Hymnus". Közének.
kívánságaik felől, hogy addig, a míg a készlet tart, a
Iskolai vallásos estély. A debreczeni ref. leányhiányzó példányokat megküldhessem. — Hamar István,
egyházkerületi levéltárnok és a Ráday-könyvtár őre.
nevelő-intézet f. hó 4-én rendezte fényes erkölcsi és
anyagi sikerrel harmadik vallásos estélyét. Az estélyen
az intézet énekkara és egyes növendékei nemcsak művészi képzettségüknek, hanem vallásos, egyházias nevelI S K O L A
tetésüknek is szép jeleit adták. Felolvasást S. Szabó
József kollégiumi vallástanár tartott, a melyben a magyar
Tanárválasztás. Az erdélyi ref. egyházkerület köz- protestáns egyház nagy asszonyainak jellemképeit állígyűlése a sepsiszentgyörgyi Székely-Mikó-kollégium tör- totta követendő példákul, úgy az intézet növendékei,
ténelem-latin tanszékére Csutak Vilmos eddigi helyettes mint az estélyen jelenvolt illusztris hölgyközönség elé.
tanárt, az intézet egykori növendékét választotta meg
Tanítók drágasági pótléka. A karczagi ref. gyürendes tanárrá.
Az orsz. ref. tanáregyesület köréből. A Debr. lekezet presbitériuma 21 tanítója és tanítónője részére
Prot. Lap legutóbbi számában megjelent közlemény egyenként 50—50 korona drágasági pótlékot szavazott
alapján az orsz. ref. tanáregyesület központi igazgató- meg. Az egyháztanácsnak e nemes elhatározásáért csak
ságának működéséről a következőket írhatjuk. A VIII. elismeréssel adózhatunk. A mai rettenetesen drága megoszt. számára készítendő, prot. szellemű történelmi tan- élhetési viszonyok a legjobban a fix fizetésből élő hivakönyv megírását Kiss Lajos szegedi főreáliskolai tanár talnokokat állítják nehéz gondok elé. Méltó tehát, hogy
elvállalta, s valószínű, hogy a tankönyvet már a jövő az iskolafentartó-testületek fent és alant egyaránt méliskolai évben kiadhatja az egyesület. Ugyancsak megkezdi tányolják tanáraik és tanítóik súlyos helyzetét és erejükaz egyesület a középiskolai olvasókönyvek sorozatának höz mérten segítségükre siessenek. Mert be kell vallani,
a kiadását is, a melynek dr. Mitrovics Gyula és dr. hogy anyagi gondokkal kiizködő tanárokkal, kateche-
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12. szám.
tákkal, tanítókkal ép úgy nem lehet diadalt vívni ki,
mint az éhező hadsereggel.
Iskolai aranykönyv. Báró Vay Elemér, a tiszáninneni ref. egyházkerület zsinati képviselője, a zsinat
harmadik ülésszakára eső 300 kor. napidíját a sárospataki főiskolának adományozta, zeneszerek vásárlására.
— Vitányi Bertalan szerencsi ügyvéd 300 koronás alapítványt tett a sárospataki főiskolán, azzal a rendeltetéssel, hogy annak kamatait évenkint az intézet legjobb
tornászója kapja. — Özv. Déryné, Egressy Nagy Amália
500 koronát fizetett be a sárospataki főiskola pénztárába,
azzal a rendelkezéssel, hogy haláláig a kamatok a
tőkéhez kapcsoltassanak; halála esetén az 500 kor.
tőke a főiskola kántusának fizettessék ki a temetésen
teljesítendő szolgálatok fejében; a fenmaradó kamatok
mindaddig tőkésíttessenek, míg 500 koronára növekednek
s az így képződött tőke évi kamatai egy zemplénmegyei
ref. vallású, jó igyekezetű, földmívelő- vagy tanító-családból való tanulónak adassanak ösztöndíjul. — Czike
Lajos esperes és a pápai főiskola gondnoka 300 koronát adományozott a pápai kerületi leánynevelŐ-intézetnek. — Szászy Józsefné DorsánszJcy Janka végrendeletileg 200 koronát hagyományozott a pápai főiskolának.
— Szalay Ferenez, a veszprémi evang. egyházmegye
elhunyt esperese, végrendeletileg 2000 koronát hagyományozott a kőszegi kerületi leányiskolának. — Gróf
Degenfeld Lajos a sziráki evang. népiskola negyedik
tantermének felépítéséhez 1800 korona értékű anyagot
adományozott.
A hajdúnánási ref. főgimnázium fentartó testülete az 1906—7. isk. évvel kezdődőleg internátust óhajt
szervezni az intézet új otthonában. Az iskola kétemeletes,
modem új épülete egészen alá van pinczézve, maga az
internátus pedig fürdő- és mosdószobával s ezenkívül
még külön betegszobával is el lesz látva ; tehát a legmesszebbmenő egészségügyi követelményeknek is minden
tekintetben megfelel. Áz internátusba fölveendő tanulók,
kik felett egy bentlakó tanár állandó felügyeletet gyakorol, közélelmezésben részesülnek, mely ebédből és
vacsorából áll. a) Ebéd: húsleves, főtt hús mártással;
hetenkint egyszer ezek helyett gulyásleves; főzelék húsreátéttel vagy anélkül, avagy főtt tészta, VŐ klgr. félfehér
kenyér, b) Vacsora: egy fogásból álló húsféle étek körzettel vagy főzelék húsreátéttel; hetenként egyszer pergelt leves és főtt tészta, V5 klgr. félfehér kenyér. Egyegy növendék részére naponként átlag legalább x/4 klgr.
hús van számításba véve. Minden bentlakó tanuló tartozik magával hozni: legalább három rendbeli fehérneműt,
1 párnát, 2 párnahajat, 2 fehérlepedőt, 1 éjjeli takarót
(paplant vagy pokróezot), 3 törölközőt, 6 drb. zsebkendőt,
6 pár harisnyát vagy kapezát; a téli ós nyári időszakhoz
alkalmas, tisztességes ruházatot; fogkefét, a lábbeli tisztításához szükséges kefét, fénymázt, egy hajkefét és
fésűt. Ládát bevinni az intézetbe nem szabad, de nem
is szükséges, mert a ruhák tartására szolgáló bútorzatot,
valamint ágyterítőt, nyoszolyát és szalmazsákot is (esetleg
matraezot) az intézet ad s gondoskodik az összes helyiségek tisztogatásáról, fűtéséről és világításáról is. Az
internátus tagjai 240 koronát fizetnek egy isk. évre és
pedig szabály szerint két részletben, félévenként előre.
— A kik naponkénti meleg reggelire (egy zsemlye és
egy nagy pohár tej vagy kávé) — és ezen kívül arra
is igényt tartanak, hogy lábbelijöket az intézeti szolga
tisztogassa, a 240 koronán túl még 60 koronát tartoznak
fizetni egy egész isk. éven át — a fentebb jelzett módon.
Kedvezőbb fizetési módozatok engedélyezése, — sőt az
internátusi díjak kisebb^vagy nagyobb részének az elen-

gedése sincs kizárva; de ezt a fentartó testület minden
körülmények között magának tartja fenn s az ily irányú
folyamodványok mikénti elintézéséről is kellő időben
értesíteni fogja az illetőket. Az internátusba legfeljebb
csak 30 tanuló lévén felvehető, nagyon kívánatos, hogy
az érdeklődő szülék lehetőleg minden késedelem nélkül
jelentkezzenek. Kívánatos ez másrészt azért is, mert ha
kellő időben, legkésőbb f. évi május hó l-ig, megfelelő
számban nem jelentkeznének, az igazgatóság őszinte
sajnálatára a tervbe vett internátus megnyitható sem lesz.
Annak megemlítése után, hogy a minden irányban kifogástalanul fölszerelt főgimnáziumban — többi középiskoláknál is szokásos járulékon kivül — a tandíj egész évre
csak 32 korona és hogy méltánylást érdemlő esetekben
még ezen aránylag csekély összeg is részben vagy egészben elengedhető : a fenti tájékoztató sorokat a gyermekeiket gondos nevelésben részesíteni kivánó szülék s
általában véve a tanügybarátok jóakaró figyelmébe ajánlja
s további felvilágosításokra is készséggel vállalkozik
Nagy

Elek,

igazgató.

A „Fónagy-féle dustless" kötelező használata. A
vallás- és közokt. miniszter 21211/905. sz. a. „Fónagyféle dustless "-szel való pormentesítést valamennyi állami
nép- és polgári iskolában és óvodában kötelezőleg elrendelte. A középiskoláknak erre vonatkozólag külön
rendelet bocsáttatott ki. Mindkét rendelet Erdős József
és Társa czéget (Budapesten, VI. ker., Szív-utcza 43.
sz.) jelöli meg egyedüli beszerzési forrásként. Az „Utasítások "-at felszólításra nevezett czég bérmentve küldi meg.

EGYESÜLET.
A budapesti protestáns főiskolai ifjúság Bethlen
Gábor-köre f. évi márczius hó 18-án, vasárnap d. e.
11 órakor az ev. ref. főgimnázium dísztermében (Lónyayutcza 4/c, II. emelet) belmissziói összejövetelt rendez.
Műsor. 1. Élőének. XXY. zsoltár, 1. v. 2. Imádkozik
Losonczy Lajos, a kör tagja. 3. A protestáns ifjúság a
társadalomban. Előadja B. Pap István, ref. theol. akad,
tanár. 4. Költeményeiből felolvas Gyökössy Endre, a kör
irodalmi alelnöke. 5. Bibliát magyaráz Veress Jenő, a
kör belmissziói alelnöke. 6. Utóének. XXIII. zsoltár 1. v.
7. Imádkozik Baja Mihály, a kör tagja. — Belépési díj
nincs, szives adományokat a kör czéljaira köszönettel
fogadnak.
A budapesti Lorántffy Zsuzsánna - egylet f. hó
14-én este a református gimnázium dísztermében teaestélyt tartott. Az estélyen Sörös Béla magyarázott bibliát.
Közéneknek énekelték a XXV. zsoltár 1. versét. Szabad
előadást tartott a „Gyermekvédelemről" Szilassy Aladár
közig. biró. Erkel Ferenez: Lagrange-áriáját énekelte
Kenessy Kálmánné, Krausz Gusztáv zenetanár kíséretével.
Zoltán Vilmos: „ Jefta" cz. költeményét szavalta Kun
Károly VIII. gimn. tanuló. Az estélyt a LXXVII. zsoltár
1. versének eléneklése rekesztette be.
A budapesti vasárnapi iskolai szövetség f. hó
13-án este 7 órakor a skót ref. iskolában tea-estéllyel
összekötve tartotta meg évi gyűlését, a melynek lefolyásáról legközelebb szólunk részletesebben.
A Protestáns Országos Árvaegylet választmán y a ^ . évi febr. 10-én, dr. Kovácsy Sándor ny. min.

tanácsos elnöklete mellett ülést, tartott, a melyen az
egyletre, illetőleg az árvaházra vonatkozó fontos tárgyak
egész sora került megvitatás és elintézés alá. Az ülés
elején az elnök melegen üdvözölte Petri Elek ref. lelkész és Hutter József új választmányi tagokat; majd
pedig Kacziány Jánossal, a pesti ág. h. ev. egyház ú j
lelkészével egészítette ki még magát a választmány.
Elnök a karácsonyi gyűjtés és a protestáns bál eredményeiről számolt be ezután. Míg a karácsonyi gyűjtés, a
természetbeni adományokon kivül, 5006 kor. 10 fillért
juttatott az árvaháznak, addig a protestáns bál mérlege
is mintegy 1300 kor. tiszta jövedelemmel zárult. A
karácsonyi gyűjtés alkalmával különösen báró Dániel
Ernőné és Kovácsy Sándorné fejtettek ki — mint már
évek óta — áldásos tevékenységet, a miről a választmány is nagy hálával emlékezett meg. Az intézet belső
üyyeinek tárgyalása rendjén Machik Gyuláné árvaanyának 340 kor., Csontos Emilia varrónénak 120 kor. évi korpótlék szavaztatott meg. Nagy örömmel vett tudomást
a választmány Fábián Gyula (Kolozsvár) 2000 kor.
adományáról, melyet a nemeslelkű emberbarát abból az
alkalomból küldött az egyletnek, hogy egyik rokona,
ki az árvaházban nevelkedett, az életben már szép
pozicziót küzdött ki magának. Az igazgató jelentéséből
meggyőződést szerzett a választmány, hogy az árvaház
berendezésének tökéletesbítése végett elrendelt berendezési és javítási munkálatok végrehajtattak. Elvi jelentőségű határozatot hozott a választmány a sürgős esetekben való árvafelvételről, kimondva, hogy ily esetekben
az elnök intézkedhetik és ő gondoskodik az illető árvának
— ha az egyleti árvaházban hely nincs •— állami menhelyben, vidéki árvaházban, vagy egyes megbízható
családoknál való elhelyezéséről. Az egyesület ügyésze
és titkára pálóczi Horváth Zoltán dr. terjesztette még
elő jelentéseit, melynek során a választmány melegen
üdvözölte az Ügyvédi Kört a gyermekvédelmi bizottság
megalakításáért s elhatározta, hogy a bizottságban magát
titkára által képviselteti. Ugyancsak az ügyész jelentéséből köszönettel vette tudomásul a választmány néh.
Beregszászy Lajosné •— már be is fizetett — 100 kor.
hagyományát s intézkedett a többi hagyományok és
alapítványok nyilvántartása tárgyában. Végül elhatározta
titkár indítványára a választmány, hogy az évi közgyűlés
vonzóbbá tétele végett a közgyűlés alkalmával az árvaházban ünnepélyt rendez, a melyen felolvasás tartására
az egyházi közélet valamelyik előkelőségét kéri fel, s
ének és zeneszámok előadása által — az árvanövendékek
bevonásával, kik ez alkalommal meg fognak vendégeltetni — is szórakoztatni fogja a közönséget, a melynek
egyszersmind az árvaházat is be fogja mutatni. A közgyűlést valószínűleg május hó elején fogja az egyesület
tartani. Végül egy árvát vettek fel s több kihelyezett
árva részére neveltetési segélyt szavaztak meg.

GYÁSZROVAT.
Décsey Károly, nyugalomba vonult ref. theologiai
tanár, 84 éves korában, f. hó 7-én elhunyt Nagyenyeden.
Az újabb papi generáczió alig, vagy épen nem ismerte
az elhunytat, a ki több mint 30 éve vált meg kathedrájától s életét teljes elvonultságban, zajtalanul töltötte
el. Az erdélyi ref. egyházkerületnek akkor Kolozsvárt
levő theol. akadémiáján kezdte működését 1860-ban,
mint a héber és görög nyelvek s a bibliai tudományok
tanára. Majd az intézetnek visszahelyezésével Nagyenye-

den működött. A mult század hetvenes éveiben azonban
lemondott, s minden nyugdíj nélkül, az egyházi és az
iskolai élettől teljesen visszavonulva, megtakarított vagyonából, nőtlenül élte le éveit. Tudományos irodalmi
működésével, daczára bámulatos nyelvtudásának, nem
tette nevét emlékezetessé. De hogy látszólagos ridegsége
daczára érző szív dobogott keblében, megbizonyította
végrendeletével, a melyben a nagyenyedi ref. főiskolának
10,000, a nagyenyedi ref. egyháznak 10,000, a kolozsvári ref. kollégiumnak 10,000, az Erdélyi Közművelődési
Egyesületnek 10,000, Nagyenyed városának 7900 koronát hagyományozott.
Holfer Mária, a kis-kun-halasi ref. felsőbb leányiskola nyugalomba vonult igazgatónője, élete 65-dik
évében, f. hó 11-én elhunyt Kis-Kun-Halason. Nevét,
áldásos működését nem ismerte az úgynevezett „nagy
világ" ; de halála hírére még is sok magyar és magyarrá
lett női szív dobban meg fájdalmasan. Eletét, nemes
lelke nem mindennapi kincseit a magyar nőnevelésre
költötte el, és pedig abban a korban, a mikor a nemzeti nőnevelés szükségességének érzete csak kevesek
lelkében élt még e hazában. Kicsiny, szűk körben működött, a kis-kun-halasi reform, egyház által fentartott
leánynevelő-intézetben; szűkös helyiségben, a mai viszonyok között már szinte nevetséges fizetés mellett. S
végezték a munkát ketten: ő és vele rokon lelkű nővére, Hoífer Teréz. Nevelték Halas városa intelligensebb
leányait, s tanítási, nevelési módjuk évtizedeken át vonzotta intézetükbe Bácsmegye német ajkú leányait, hogy
vezetésük alatt necsak magyarul tanuljanak meg, necsak
ismereteket sajátítsanak el, hanem hogy szívben, lélekben magyar nőkké is képeztessenek. Én, ki hosszú
éveken át közelről ismertem őt s a vezetése alatt állott
intézetet, jó lélekkel tehetek bizonyságot a felől, hogy
műveltségben, szívnemességben, nevelni tudásban nem
volt kisebb egy Zirzen Jankánál, egy Veress Pálnénál, a
kiknek nevei fényes betűkkel vannak bejegyezve a magyar nőnevelés történetébe. O nem szerzett „nagy" nevet
magának. Zajtalan, csendes volt élete, s ilyen volt elhunyta is. De az a sok női szív, a mely tőle nyerte
neveltetését, igaz fájdalommal s a legkegyeletesebb emlékezéssel áll meg sírja -felett a jó, a kedves Mari néninek.
Legyen emlékezete áldott! Nyugvó porait pedig
díszítse mielőbb a tanítványok kegyelete által emelt
emlékoszlop !
(H. I )

KÜLÖNFÉLÉK.
Előfizetőink figyelmébe. Szokatlan nagy
számmal érkezvén hozzánk megkeresések tavalyi, söt
harmadévi hiányzó példányok pótlása iránt s lapunkból fölös példányokat csak csekély számban nyomathatván, tisztelettel jelezzük, hogy a reklamácziókat
csak akkor vehetjük figyelembe s csak azon esetben
küldhetjük meg az elmaradt számokat díjtalanul, ha
a reklamácziók az illető leadó postahivatalok útján
történnek. Egyébképen pedig csak az árnak bélyegekben csatolása ellenében küldhetjük meg a kért
példányokat.
Az új gyógyirány. Az orvosi tudomány támogatására legjobban rászorulnak tavasszal a betegek és
azok közül különösen az a tömérdek sok szenvedő, a

kik a télen át hiába kerestek segítséget a különféle
gyógyhelyeken és intézetekben. Az uralkodó orvosi tudomány nem képes ezen segítséget megadni, mert alapelvei
— mint az 50 évi alkalmazása mutatta — tévesek. Ezek
ellenében a szenvedő emberiség igazi áldása lett egy új
gyógyirány, melyet megalapítója már 18 év óta alkalmaz
és vele több ezer betegnek visszaadta egészségét, munkaerejét. Ezen új gyógymód a vérgyógyítás, mely valóban
remek sikerrel alkalmazható aszthma. köszvény, görvélykór, idült gyomor-, bél- és idegbajok (különösen neurasthenia) és bőrbetegségeknél. Megvéd szélhűdés és elmezavar beállta ellen. Mindazon betegek, kik a felsorolt
bajokban szenvednek, el ne mulasszák ezen új gyógymód
feltalálójához: dr. Kovács J. fővárosi orvoshoz teljes
bizalommal fordulni, kinek Budapest, V. Váczi-körút 18.
sz. a. van ezen új gyógymód alkalmazására berendezett
intézete.

HIRDETÉSEK.

legjobb asztali- és üdítő ital.
Kitűnő h a t á s ú n a k bizonyult k ö h ö g é s n é l ,
gégebajoknál, gyomor- és hólyaghurutnál

í
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MATTONI HENRIK

Budapest

MAGYAR
JELZÁLOG-HITELBANK.
Erőt, kitartást és munkabírást megerőltető kirándulásoknál nyernek a turisták, kerékpárosok és lovasok
HIRDETMÉNY.
az által, ha azok a munka előtt és után tagjaikat a
A Magyar Jelzálog-Hitelbank t. ez. részvényesei az 1906. évi márczius
kígyó védjeggyel ellátott Kwizda-féle Fluiddal rend- hó 28-ik
napján déli i2 órakor a bank helyiségéiben (V., Nádor-utcza
szeresen bedörzsölik. Ezen előnyösen kipróbált szer kitű- 7. szám) tartandó
nően alkalmas erősítő dörzsölésre, mely csakhamar megXXXVII-ik r e n d e s közgyűlésére
szünteti az izmok fáradtságát és pettyhüdtségét s a testet
ezennel
-tisztelettel meghivatnak.
a legnagyobb erő kifejtésére képesíti. A Kwizda-féle
Fluidnak nem volna szabad semmilyen turista, kerékpáros
NAPIREND:
és lovas felszereléséből sem hiányozni.

Fábián Béla budapesti, református vallású inagkereskedő hirdetését lapunk olvasói figyelmébe ajánljuk.

1.
2.
3.
4.
5.

Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése az 1905. iizletévről.
Az 1905. évi mérleg megállapítása és a felmentvény megadása.
Határozathozatal a tiszta nyereség hovafordítása iránt.
Az igazgatóság választása.
Választás a felügyelőbízottságba.

Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n .

A részvények letehetők :

Természetes

Salvator

: a bank főpénztáránál (V., Nádor-utczá 7. sz.) és a Magyar
Leszámítoló- és Pénzváltó-Banknál;
Bécsben:
az „Union-Bank"-nál;
a „Société Générale pour favoriser le développement du
Párisban :
Commeree et de l'Industrie en Francé" czímű banknál.

Budapesten

NYILTTÉR.*
vasmentea

£ithion-forrás

kitiinö hatású
• ese-, hólyag-, rheuma-,
fs k ö s z v é n y b á n t a l m a k n á l , T i z e l e t l n e h é z s é g e k n é l , e z u k o r b e t e g a é g e k n é l , » l é g z ő - én e m é s z t é s i s z e r v e k h u r u t a l n á l .
Salvator-forrás
igazgatósága
Eptrjtsm-

• K d f c W i l C T forrás
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési [nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.
Kívánatra telítésnélküli töltést i s szállít a

Szt. L u k á c s f M Kútvállalat Budán.
* Él rovatban foglaltakórt nem vállal felelősséget a

Szerk.

Az
Alapszabályok

igazgatóság.

kivonata.

23. §. 20 részvény tulajdona 1 szavazatra jogosít.
24. §. Részvényesek, kik szavazójogukkal élni akarnak, kötelesek
a közgyűlés összeülése előtt legalább 8 nappal részvényeiket térítvény
mellett letéteményezni; a letéteményezés a bank pénztáránál, vagy
más, a hírlapokban kijelölt helyeken eszközlendő.
25. §. A szavazójog személyesen, vagy meghatalmazott által
gyakorolható. Meghatalmazás csak részvényesnek adható. Testületek,
intézetek és kereskedelmi czégek, továbbá nők és kiskorúak a közgyűlésen törvényes képviselőjük által vehetnek részt, ha azok különben részvényesek nem volnának is.
Azoknak, kik szavazójogukat igazolták, a részvényesek és az
utánuk járó szavazatok számának megjelölésével ellátott igazolójegyek adatnak ki. A részvények a részvényes által sajátkezűleg
aláírandó jegyzékbe, számszerű sorrendben és pedig a Magyar Jelzálog-Hitelbanknál egy, minden egyéb letéthelyen két példányban bejegyzendők. A letevő, a letett részvényekről térítvényt nyer és a
részvények annak idején, a közgyűlés megtartása után, csakis ezen
téritvény visszaadása mellett fognak neki kiszolgáltatni.
Az 1905. évi mérleg és jelelentés 1906 márczius hó 20-tól
kezdve a t. cz. részvényesek rendelkezésére áll.

Zeidner H. könyvkereskedése
Ezen czégtáblán is-

it mi gépeink nem

merhetők fel azon üz-

szorulnak

letek, a melyekben
egyedül

ajánlásra.

Csak arra kérünk

árusíttatnak

eredeti S1NGER varró-

Brassóban.
A l a p í t t a t o t t 1 ^ 6 7 .
Megjelent és kapható

Keresztyén

vallástan.

ügyelni, hogy kellő

Ág. hitv. ev. ismétlő-iskolák és konfirmandusok számára.

helyen vásároljon.

Molnár, Nissen, Zábrák után szabadon írta:
FEYÉR GYULA,

pürkereczi ágost. hitv. evang. lelkész.

Singer Co. Varrógép Részv. T á r s .
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16.
Budapest: VII., Kerepesi-ut 32.
IV., Muzeum-körut 27.
„
VII., Király-utcza 52.
VI., Teréz-körut 21.
„
II., Fő-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi-u. 14.
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Grand Prix, Párisi világkiállítás 1900,
K W I Z D A
F E R E N C Z
J Á N O S
es. és kir. osztrák-magyar, román királyi és bolgár fejedelmi
udvari szállító^
kerületi gyógyszerész Korneuburg, Bécs mellett.

KWIZDA-féle RESTITUTIÖNSFLUID
cs. és kir. szabadalmazott mostfvfz lovak számára,

1 üveg ára kor. 2.80.
Negyven év óta van használatban az udvari istállókban
s a legnagyobb katonai é?
polgári istállókban is a lovat
izmai erősítésére, fárasztó menetek előtt és után, ficzamodásoknál és az izmok merevedésénél s t b . ; a lovat
'trainingben bámulatos ered
mény íelmulatására képesíti.

KWIZDA* korneuburgi marhatáppor
Dilit, szei lovak, szarvasmarhák és juhok részére
Vi doboz ára kor. 1.40
—.70
Vs
50 év óta a legtöbb istállóban használatban van étvágy-hiány s rossz emésztésnél, a tej javítására és a
tehenek
tejelőképességének
fokozására.

vniddi csak ezen védjegygyel ellfttot:.
Képes árjegyzék ingyen és Ibérmentve.

Főraktár: T ö r ö k József gyógyszertára
Király-utcza 12. és Andrássy-tit 20.

Ára kötve 6 0 fillér.
Mutatványpéldány, bevezetés czéljából, ingyen és bérmentve. Egyébként az áron felül postaköltségre 36 fillér
küldendő.
Bevezetés esetén 10 példány után egy ingyen-példány,
10°/0 árengedmény s bérmentes küldés.
Vélemények a munka felöl:
A magyarországi ág. hitv. evang. egyház 1905. évi egyet.
közgy. j.-könyve 45. sz. a. használatra engedélyezte.
Szász Domokos erdélyi ev. ref. püspök : „Azt hiszem, hogy a ..Ker.
vall." az ág. hitv. ev. testvéregyház szakemberei előtt méltó
feltűnést fog kelteni. Rövid, tömör és mégis világos. Nagyon
helyesen alkalmazkodik a növendék-ifjak és konfirmandusok
észbeli és lelki fejlettségéhez."
Ritter Károly főesperes, Somorja: „Véleményem róla röviden az,
hogy mind tartalmával, mind nyelvezetével általában jól megfelel azon czéljának, melyet nt.-séged az előszóban jelez."
Bognár Endre: „ . . a nagy szorgalmat dicséretre méltónak találom
s munkájától elismerésemet meg nem vonhatom."
Geduly Lajos ev. lelkész, Újpest: „Szíves köszönettel vettem vallástani kézikönyvét s átolvasván az egészet, azon meggyőződéssel tettem le, hogy egyházi irodalmunk egy kedves kis
művecskével gyarapodott."
Ifj. Draskóczy Lajos ev. lelkész, Eperjes : „ . . . úgy megszerettem, hogy minden habozás nélkül teszem félre az eddig használt kézikönyvet."
Zábrák Dénes ev. lelkész, Sopron: „A szerző buzgó igyekezete
és lelkiismeretes fáradozása elismerésre méltó. Remélem, hogy
becses műve, különösen falusi gyülekezetekben, nagy kelendőségnek fog örvendeni."
Dr. Masznyik Endre theol. akad igazgató, Pozsony: „ . . . véleményem, hogy az egyszerű, világos, szabatos és magyaros
nyelven írt s a legszükségesebb anyagot átnézetes rendben teljesen felölelő s épen azért különösen az ismétlő - iskolások és
konfirmandusoknál igen jól használható vezérfonal."
Rombauer Emii főreálisk. igazgató, Budapest: „Legyen szabad
tehát véleményem helyett csak kívánságot kifejeznem, s e kívánságom : hogy munkája a gyakorlatban váljék be s kartársainak
méltánylását nyerje meg, kik hivatva vannak azt az Úr szőlejének művelésénél eszközül felhasználni, s mint ilyen legyen
szeretett protestáns magyar népünk mély és igaz vallásos érzületének forrása és gyarapítója. Ez lesz m. t. lelkész uram az ön
számára is lelkes munkájának s fáradságának legszebb jutalma."

Ugyanazon szerzőtől megjelent még:

Vasárnapi, ünnepnapi evangyéliomok
és epistolák.
Ára fűzve 60, kötve 80 fillér. Kötött mutatványpéldány,
a postadíj beküldése ellenében, csak 50 fillér.
Ugyancsak Zeidner H. bizományában kapható, Brassóban:

Keresztyén énekeskönyv.
Javítva összeállította a dunántúli ág. h. ev. egyházkertilet.
Erős, bőrhátú kötésben 2 K 40 f.
Tömeges rendelésnél 2 0 százalék árkedvezmény.

Magyar tanszerkészítö-intézet.
H a r m ó n s u m o k a f
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA
Budapest, Vili., József-körút 15.
Árjegyzék ingyen ós
bérmentve.

I
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Tanerőknek külön
százalékengedmény.

Részletfizetés engedélyezve.

Országh Sándor

F e l d m a n n Gyula,
B

u

d

a

p

e

s

orgona-és
ha rmoníu m g y á r o s
R.-Palota

(Budapest

Alapíttatott

V I . , P e l s ő r e r d ő s o r

S

.

műintézet.

R i e g e r Ottó

mellett)

villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

1801-ben.

B u d a p e s t , Y I I . , Garay-utcza 48.
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja
a Ferenez József-rend lovagja.
A. párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
csőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 30 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt árban elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kívánatra díjmentesen.

Mindennemű

iskolapadok,
iskola-, torna-

Jóhangú iskola-hegedűt

és

a m. kir. zeneakadémia
szállítójánál

óvodaberendezések

Reményi Mihálynál

és szabadalmazott

3 f r t 50 kr.-tól feljebb
minden áron legjobban lehet
beszerezni.
Bndapest, Király-u. 44/P.

gyermekpadok
gyárfása.

Mesterhegedűk, fuvolák, klarinettek. szárnykürtök, citerák, cimbalmok 5 évi jótállással. Q u i n t t i s z t a „ B u r m e s t e p " h u r o k . Finom franczia vonók és tokok.
Javítások művészies kivitele.

Árjegyzékkel készséggel szolgálunk ingyen
és bérmentve.

Torony-órák
palota-, városházi, gyári, laktanya-órák berendezését a legelőnyösebben eszközli

NIÜLLER J Á N O S
MAJER KAROLY

Budapest, VII., Csömöri-út 50.
(Saját ház.)
Első magyar őragyár gőzerőberendezéssel.

.

Orgonaépítési

Az 1885. évi kiállításon « N a g y díszoklevél" és
o F e r e n c z - J ó z s e f i o v a g r e n d d e l » , az 1904. évi veszp r é m i kiállításon a r a n y é r e m m e l k i t ü n t e t v e , a z o n kívül számtalan k i t ü n t e t é s é s elismerés.
Készít kellemes é s t ö m ö r h a n g ú , legjobb é s l e g ú j a b b r e n d s z e r ű o r g o n á k a t . Elvállal j a v í t á s o k a t
és á t a l a k í t á s o k a t . Kisebb o r g o n á k készletben v a n n a k . Szolid m u n k a és j u t á n y o s á r a k . Áz o r g o n á k
j ó s á g á t m i sem b i z o n y í t j a inkább, mint a z , h o g y
a g y á r alapítása ó t a 4 0 0 - n á l t ö b b ú j o r g o n a lett
m e g r e n d e l v e é s készítve.
Árjegyzék
és részletes
tervezet
kívánatra
díjmentesen
küldetik.

utóda

t

Magyarország e l s ő é s l e g n a g y o b b tanszergyára, mely
k i z á r ó l a g tanszerek előállításával f o g l a l k o z i k .
Külön osztályok fizikai, khémiai, természetrajzi, geometriai,
szabadkézrajzi é s minden egyéb tanszerek előállítására.
Vetítőkészülékek. A modern rajztanítás taneszközei. A z eredeti é s engedélyezett saját szerkesztésű fizikai alapfölszerelés kizárólag itt rendelhető meg. Óvakodjunk utánzatoktól.
Az e g y e s osztályok kiváló szaktanárok vezetése alatt állanak. Miniszterileg engedélyezett tanszerek. Miniszterileg
ajánlott beszerzési forrás.

Képes árjegyzékek, költségjegyzékek ingyen.
HORNYANSZKY

VIKTOR

Hangfokozó gerenda!
mely által bármely hegedű vagy gordonka
sokkal jobb, erősebb és kellemesebb
hangot kap.

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
Világhírű harmoniumok.

Grammophen

J É \

beszélö-gépek
dús választékban legolcsóbb
árakon.
Grammophonról külön árjegyzék kérendő.

c s . É S K I R . ÜDVARI KÖNYVNYOMDÁJA

BUDAPESTEN.
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ROTES

r

EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP

Hirdetési díjak :
Két hasábos egész oldal . . . .
Fél oldal
Negyed oldal
Nyolczad oldal

40
20
10
5

kor.
kor.
kor.
kor.

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő :
H A M A R
ISTVÁN.
Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a hová a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendók.

Megjelenik minden

vasárnap.

Előfizetési ára :
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 fillér.

T A R T A L O M V e z é r e z i k k : F e l h í v á s a „ K á l v i n - s z ö v e t s é g " m e g a l a k í t á s á r a , Petii Elek% dr. Szabó Aladár,
dr. Székely József\
Gonda
Béla,
dr. Bernát
István,
pálóczi Horváth
Zoltán dr., Csűrös István.
— E n e k e s k ö n y v í i n k ü g y é b e n . Szügyi
József.
—
T á r c z a : Az á t l a g - e m b e r h í v t e l e n s é g e . H. I. — B e l f ö l d : A z e r d é l y i ref. e g y h á z k e r ü l e t r e n d k í v ü l i k ö z g y ű l é s e .
Referens.
— I g é n y t e l e n t e r v e z e t . Weber Samu.
— M i s s z i ó ü g y : Mit a k a r a „ M u s t á r m a g " ? Vargha Gyuláné.
— K ü l f ö l d : Képek
a m e r i k a i m a g y a r r e f o r m á t u s e g y h á z a i n k m u l t évi t ö r t é n e t é b ő l . Iiarsányi
Sándor. — I r o d a l o m . — E g y h á z . — I s k o l a .
— Egyesület. — Gyászrovat. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. — Pályázatok. — Hirdetések.

FELHÍVÁS
a „Kálvin-szövetség" megalakítására.
A ref. egyetemes zsinat legutóbbi ülésszaka
végén felmerült azon eszme, hogy a magyar kálvinista egyház hívei társadalmi úton is tömöríttessenek s a hivatalos egyház keretén kivül, de
azzal összemüködve, egy oly szövetség létesíttessék
a magyar kálvinista egyház hívei között, a mely
alkalmas volna őket nem csali társadalmilag való
összműködésre bírni és a szocziális érzéket fejlesztve a vallásosságot megerősíteni, hanem az
egyház híveinek kebelében előállott társadalmi
bajokat felderíteni, orvosolni, és a hol lehet, megelőzni, s ez által az utolsó ízig eleven, lüktető
egyházi életet teremteni.
Ezen eszme az összehívott értekezlet által
nagy tetszéssel fogadtatott és a Bernát István hitrokonunk által kidolgozott tervezet el is fogadtatott. Egyúttal az értekezlet egy szűkebbkörü
bizottságot küldött ki, a mely hivatva lett a tervezetet részletesebben megvitatni és az alapszabály tervezetét is kidolgozni.
Ezen bizottság, melynek tagjai közül a tanácskozásokon Petri Elek, dr. Szabó Aladár, Gonda
Béla, Bernát István, Csűrös István, dr. Székely
József és dr. P. Horváth Zoltán voltak jelen,
több ülést tartott s az alapszabály-tervezetet ki is
dolgozta.
A létesítendő „Kálvin-szövetség" s egyúttal
az alapszabály-tervezet indokolását az alábbiakban
ismertetjük; jórészt a Bernát-féle tervezetből vévén
át a szövetség létesítésének szükségességére vonatkozó indokokat.
A szövetség czélja és eszközei az alapszabálytervezet 3. és 4. szakaszában részletezve vannak,
azokat tehát szószerint ideiktatjuk:

„3. §. A szövetség czélja a magyar kálvinista (református) egyház híveit a szocziális érzék
fejlesztése és a vallásosság megerősítése által —
a társadalmi bajok felderítése, megelőzése és orvoslása végett — egyesíteni.
További czélja: ezen híveket társadalmi munkákra, az evangéliom s Kálvin szellemében — a
szeretet, a puritán egyszerűség s a felébresztett
kötelességérzet segítségével — előkészíteni, kiképezni, nevelni és rábírni.
Végiil czélja: a székhelyen kivül, Magyarország területén vidéki fiók-szövetségeket létesíteni, a székesfővárosban székelő szövetségi központ szervezetébe leendő beillesztéssel.
4. §. A szövetség czéljainak megvalósítására
szolgálnak:
a) A szocziális kérdések, az egyház és társadalom közti érintkezés tudományos és gyak(
lati megvilágítása hírlapokban, evangéliomi sze_
lemű folyóiratokban s mindenütt, a hol erre szóval
vagy tollal alkalom nyílik.
b) Szövetségi lap vagy folyóirat létesítése s
a már meglevő evang. szellemű és irányú folyóiratok támogatása és terjesztése.
c) Felolvasások, vándorgyűlések és vallásos
összejövetelek tartása, szocziális tanfolyamok rendezése és ilyeneknek kezdeményezése.
d) Szövetségi évkönyv s szocziális kérdésekről szóló és vallásos szellemű művek kiadása, ilyen
művek kiadásának elősegítése s az idevágó irodalom fejlesztése, támogatása,
e) Az egyes református egyházközségek s az
egész ev. ref. egyházban mutatkozó vallásos, társadalmi és gazdasági bajok felderítése, s azok
orvoslása és megelőzése czéljából ifjúsági és más
alkalmas vallásos irányú és szórakoztató körök és
egyletek, továbbá mesterinasok, segédek, munkások, cselédek részére otthonok, szállók, foglalkoz-

tató műhelyek, ezenkívül árvaházak, diakonisszaotthonok, az elhagyott gyermekek és elbukott
leányok részére, úgyszintén a bűnbe esett és büntetésüket kiállott hitsorsosok részére is menhelyek,
foglalkozást közvetítő intézetek, és egyéb, a 3. §-ban
kitűzött czélt előmozdító egyletek, intézetek és
körök, gazdasági és hitelszövetkezetek stb. létesítése, előmozdítása vagy ilyeneknek kezdeményezése. Hasonló irányú egyletekkel való összműködés s azok támogatása.
f) A munkások bajainak tanulmányozása s
a ref. vallású munkásság vallásos és hazafias irányban való felvilágosítása czéljából ezeknek szervezése, vezetése és támogatása.
g) A kivándorló hitsorsosok védelme, útbaigazítása és támogatása.
h) A községi és kerületi szövetségek szervezése. "
A czél világos: A hívek egyesítése és társadalmi munkára bírása s erre képzése, az egyházi
és a társadalmi bajok orvoslása.
A czél elérése végett felhasználja a szövetség
a szó, toll és nyomtatott betű hatalmát. Evi közgyűlésein, rendezendő szocziális kurzusain tárgyalja
a legégetőbb társadalmi problémákat s azokat
igyekszik „Kálvin szellemében a szeretet, a puritán egyszerűség és a felélesztett kötelességérzet
segítségével" az egyházra, államra és az egyénre
nézve legkedvezőbb úton megoldani. Működése
tehát nemcsak tudományos és akadémikus jellegű!
Épen ellenkezőleg, igyekszik a hívek napi életébe
irányítólag nyúlni be, s ezt a nemes és tiszta
ideálok beoltása és megerősítése által hiszi elérni.
Harczosokat nevel és képez a jó ügy javára,
megtölti őket azzal az odaadó áldozatkészséggel,
mely az élet czélját nem látja betöltöttnek a mindennapi anyagi szükségletek és élvezetek elérése
által. Belecsepegteti tagjaiba azt a meggyőződést,
hogy az élet nemesebb tartalom nélkül megszűnt
az élésre érdemes lenni.
Harczosokat igyekszik nevelni ennek az iránynak, a melynek diadalra jutásától, az alapítók
felfogása szerint, társadalmunknak és nemzetünknek jobb jövője függ.
Politikai vitákba és a pártok küzdelmeibe
nem avatkozik ugyan, azonban tőle telhetőleg odahat, hogy a társadalmak alapjait alkotó nagy
erkölcsi és vallásos elvek sértetlenül kerüljenek
ki a küzdelemből.
Míg egyrészt kéri és reméli az egyház támogatását és jóakaratát, másrészt könnyebbé és sikeresebbé teszi annak munkáját, tevékenységével az
élő és alkotó egyház nagy fontosságát bizonyítva
a köznapi életének minden eshetőségei között.
Fejlődő, átalakulásban levő társadalmunkban megőrizni és tovább fejleszteni igyekszik a szabad-

ságnak, felelősségérzetnek és alkotó keresztyénségnek nagy ideáljait!
Munkájának egyik legfontosabb része reámutatni arra az idáig nagyon is elhanyagolt körülményre, hogy az úgynevezett modern haladás,
minden fényével és dicsőségével, a reformáczió
nélkül valószínűleg sohasem jött volna létre. Ennek
az igazságnak tárgyalása és naponként való kifejtése egymagában elég lehet a hanyatlásban levő
protestáns öntudat és önérzet fellendítésére. A mai
társadalmi viszonyok azonban korántsem kielégítők
és nem egy tekintetben javításra szorulnak. Épen
ezért, ha a protestantizmus részt kér magának a
dicsőségben, kötelessége részt venni azon társadalmi bajok orvoslásában is, melyek a nem tökéletes alkotás hiányaiból erednek. Vallásunk megadja erre a lehetőséget, meg a fegyvereket, de
ezek mit sem érnek, ha nincs, a ki őket kellően
használni bírja.
Ez elvekből folyólag a szövetségnek, illetőleg
tagjainak gyakorlati iránya és feladatai tekintetében a következő részleteket kell kiemelni.
A szocziális kérdések, az egyház és a társadalom közti érintkezés tudományos és gyakorlati
megvilágításán kivtil, a szövetség és tagjainak
feladata megfigyelni az egyes községek és az egész
egyházban mutatkozó társadalmi bajokat. Felderíteni az okokat és javasolni gyógyító szereket. E
tekintetben igen jó szolgálatot tehetnek előkészítés
gyanánt a községi vallásos, társadalmi életről és
gazdasági állapotokról szerkesztett monográfiák.
Közre kell hatni a szövetkezetek létesítése
és okos vezetése körül. Alkotni a mesterinasok
és segédek részére otthonokat, szállókat, szórakoztató köröket. Ifjúsági és egyéb, a czélnak megfelelő egyleteket és köröket. A hol ez keresztül
nem vihető, oda hatni, hogy a meglevő társaskörök a vallásos irányú folyóiratokra és művekre
figyelemmel legyenek.
A felekezetünkhöz tartozó munkásságnak szervezése és vezetése egy további, kétségkívül nem
könnyű, de nagyon fontos feladat.
A községi élet ezernyi eseménye és törekvése
közt minden fordulatnál érvényesítenünk kell saját
kálvinista meggyőződésünket. Itt van a vasárnapi
munkaszünet, az alkoholizmus, az elbukott leányok,
az elhagyott gyermekek ügye. A főiskolai ifjúság
vallásos és erkölcsi nevelése. Az idevágó irodalom
fejlesztése vagy támogatása. A cseléd-otthonok,
árvaházak, foglalkoztató műhelyek létesítése. A
bűnbe esett hitsorsosoknak büntetésük kiállása
után elhelyezése, részükre foglalkozásszerzés.
További feladat volna kivándorló hitsorsosaink
részére olyanféle ügynökségek létesítése, mint a
milyeneket a Szent Rafael-Egylet tart fenn róm.
katholikusok részére. Ezenkívül azonban nyilni fog

számtalan más feladat, mert a fejlődő élet naponta
újakat szül. A fő az, hogy a Kálvin-szövetség
vegye ki részét a társadalmi reformok nagy munkájából. Terjessze ki tevékenységét mindarra, a
mi a jelzett keretbe vágó. Fogjon komoly munkához, példát mutatva a felserdülő nemzedéknek
abban, hogy a mindennapi kenyérért folytatott
harczon kivül vannak fenköltebb czélok is és az
ezek iránt való érzéketlenség nem ok a büszkeségre, mert tompult szív és korlátolt értelem szomorú terméke.
Azt hisszük, az elősorolt eszközök alkalmasak
lesznek az evangéliomi élő hitet fokozni és egy
egészségesebb egyházi életet is teremteni.
Egy ilyen szövetség keretébe azonban nem
szorítható be az egész magyar kálvinistaság úgy,
hogy az magában véve valóban hatácos működést
fejthessen ki. Ezért minél hamarább egy egész
hálózatot kell teremteni! Az egyes községekben

szövetség megalakításában résztvenni s a szövetségnek mentől több hivőt és tagot szerezni!
Azért választottuk ezen időpontot, mert a
zsinat alkalmából az ország kálvinistaságának
színe-java együtt leend, s ez a legalkalmasabb
időpont egy, az egész országra kiterjedő szövetség
létrehozatalára!
Az alapszabály-tervezetet és taggyűjtési íveket
az alakuló ülés előtt az érdeklődőknek rendelkezésére bocsátjuk s a zsinat összeülése napján a
zsinat üléstermében szét fogjuk osztani.
Adja, az Űr, hogy tervbe vett szövetségünk
létesüljön, virágozzék s áldást hozzon egyházunkra
és szeretett magyar hazánkra !
Budapest, 1906. márczius hó.
Petri Elek,

Gonda Béla,

ref. lelkész.

min. tanácsos.

Dr. Szabó Aladár,

Dr, Bernát

István,

kell megalakítani a helyi fiók-szövetség eket, s mi-

ref. lelkész.

közgazdasági író.

helyt egy-egy vidéki czentrum köriil több ilyen
községi szövetség létesül, fel kell állítanunk a

Dr. Székely József,

pálóczi Horváth Zoltán dr.,

ref. vallástanár.

kerületi szövetséget.

Csűrös István,

A kerületi szövetségek megannyi góczpontjai
lesznek azon vidék vallástársadalmi életének s
mindezen községi és kerületi szövetségek szálai
majdan a központi szövetség igazgató-választmányának ölébe futnak össze.
Idővel reméljük, hogy ezen, a Gonda Béla
hitrokonunk által felvetett terv nemcsak valóra
válik, hanem egy oly egészséges összmüködést
fog előidézni az ország kálvinistaságában, a melyet
jelenleg sajnosan nélkülözünk, s a melyet nem
képesek pótolni sem az egyházmegyei értekezletek,
sem a megyei, kerületi, konventi, zsinati ülések
és szervezetek, sem pedig az elszórtan alakított
különféle vallásos egyletek. így fog élővé válni
az egyházi élet, melyet már-már megfojt az anyagiság s a világ után való hiú törekvés!
Méltán kérjük tehát mindazokat, a kik a
czél iránt érdeklődnek, és első sorban az egyetemes református zsinat nagyra becsült és mélyen
tisztelt tagjait, kegyeskedjenek e felhívás alapján
a megnyitandó új zsinati ülésszak alkalmával 1906.
évi márczius hó 27. napján, d. u. 5 órakor a ref.
főgimnázium üléstermében (Budapest, IV., Lónyayutcza 4/c. II. emelet) az alakuló gyűlésre, az alapszabályok megállapítása s a tisztikar és választmány megalakítása végett összejönni, a Kálvinff 8 ®" J o b b
r

és
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Énekeskönyvünk ügyében.*
A Protestáns Szemle ez évi januári és februári
számában Seprődi János tollából — „az énekeskönyv
megújításának feltételei" czím alatt — egy bőbeszédű s
nem közönséges igényíí czikk jelent meg, mellyel e
lap olvasóit megösmertetni kívánom, egyéni véleményemet azzal szemben az ösmertetés folyamán nyilvánítani
óhajtván.
A czikk, melyet bevezetés nyit meg, két részből
áll, az egyik a megújítandó énekeskönj^vünk szövegére,
a másik a dallamokra ad programmot.
Lássuk a bevezetést.
I.
Czikkíró azon kezdi, hogy ő, ki a régi bizottság
munkálatának rombolásában tehetsége szerint részt vett,
most kötelességének tartja az építésben is részt venni,
és mert az új munkának egészen új programm alapján
kell megkezdődni, új programmot ad. Új programmra
utal a zsinat is, általa „az újítás ügyének újból felvétele" rendeltetvén el s ezen munkára új bizottság nevez* A Ref. Zeneközlöny márczius 15-diki számából, felkérés
Szerk.
folytán vettük át e czikket.
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tetvén ki. Erre utal a volt énekügyi bizottság elnöke is,
ki jelentésében ezeket írta: „Ha az egyházkerületek
többségének véleménye oly döntést foglal magában, a
mely ellen feljebbhivatkozás nincs, úgy az egész új
progammalkotásra terelendő vissza".
Hogy a zsinati határozatnak más az értelme, mint
a mit annak czikkíró tulajdonít, vagyis, hogy nem egy
új munkának új programm alapján való újrakezdéséről
van szó, azt a zsinati jegyzőkönyvek (XLVII. ülés 1905
decz. 9.), a gyűlésen elhangzott lelkes beszédek (különösen a Hegedűs Sáudorné és Czinke Istvánné), s az
elfogadott Radácsi - féle határozati javaslat fényesen
bizonyítják. A zsinat ugyanis a konventtel szemben
— mely a Próba-énekeskönyvet a mostani énekeskönyv
helyébe közhasználatra nem fogadta el, s az énekeskönyv ügyét a napirendről levenni javasolta — azt
mondotta ki, hogy az énekeskönyv ügyét a napirendről
le nem veszi, hanem, tekintettel a próba-énekeskönyvnek
értékes részleteire, a munkát folytatni kívánja, s egy
bizottságot küldött ki, hogy az énekeskönyv további
sorsára nézve véleményt terjesszen a zsinat elé. Nem
az tehát a zsinati bizottság feladata, hogy egy egészen új munkára új programmot adjon, mintha a
Próba-énekeskönyv soha napvilágot nem látott volna,
hanem ellenkezőleg az, hogy javaslatot tegyen arra
nézve, hogy miképen lehet az új énekeskönyvet az
eddigi anyagnak felhasználásával legczélszerübben s
legsikeresebben megalkotni, s a mennyiben az elnöki
jelentésben foglaltak szerint az egyházkerületek az eredeti programmtervezettel szemben a Próba-énekeskönyv
bírálata közben új kívánságokkal állottak elő, mint
például az összes zsoltárok átdolgozása, a katekizmusi
énekek felvétele, s temetési énekeknek függelékül behelyezése stb., a bizottság ezen és más egyéb kérdésben
is dönteni fog.
A volt bizottság elnökének azon kijelentésére
sem lehet hivatkozni, hogy „az egész ú j programmalkotásra terelendő vissza", mert ez feltételesen volt mondva,
tudniillik, „ha az egyházkerületek véleménye oly döntést
foglal magában, a mely ellen feljebbhivatkozás nincs".
Úgyde volt feljebbhivatkozás, s tudvalevő, hogy az
egyházkerületi vélemények a konvent és zsinat elé
kerültek.
Alaposan félreértette tehát czikkíró a zsinati határozatot ; bár az sem lehetetlen, hogy szándékosan tulajdonított annak olyan értelmet, csak azért, hogy programmjának előterjesztésére magának alapot szerezzen.
Legyen bármiként, lássuk a világ elé bocsátott új
programmot, nézzük, mi a lényege, tartalma, életrevaló-e,
elfogadható-e ?
II.
A szövegre adott programm, mely 8 sűrű oldalra
terjed, rövidre fogva, lényegében a következő:
Mindenekelőtt megjegyzi, hogy bizottság útján
énekeskönyvet létesíteni nem lehet, a régi énekesköny-

veket is egyesek készítették (Gálszécsi, Székely, Huszár
Gál, Szegedi Gergely, stb.), a munkát most is egy —
s a mennyiben dallamokról is van szó — legfeljebb
két emberre kell bizni. Áttérve programmjának kifejtésére, előadja, hogy két énekeskönyvről, a magyarországiról és az erdélyiről van szó s az uniót létesíteni kell.
Első munka az anyagkiválasztás; de ennek végzésére
sem egy ember, sem bizottság nem alkalmas. A felett,
hogy mely énekek jöjjenek be az új énekeskönyvbe,
dönsenek szavazás útján a presbeiteriumok, élükön a
pappal és kántorral. A szavazatokról készített statisztikai
kimutatás alapján minden oly éneket, mely az összes
szavazatok felét megnyerte, fel kell venni az új énekeskönyvbe ; a szerkesztő ezeken kívül kellő mérlegelés
után azon énekekből is választhat, melyek az összes
szavazatok felét nem nyerték ugyan meg, de azt megközelítik. A kevés szavazatot nyert énekek kimaradnak.
Egészen új darab csak nagyon mérsékelt számban
veendő fel, mert az unió folytán sok erdélyi ének lesz
ösmeretlen a magyarországiak előtt, és megfordítva,
sok magyarországi ének lesz ismeretlen az erdélyiek
előtt. De itt megállani nem kell, újításra, javításra is
szükség van. Azonban nagyon vigyázónak kell lennie;
csak az erősen magyartalan vagy érthetetlenül avult
kifejezéseket kell mellőzni, máskülönben lehetőleg
minden szót és mondatot meg kell hagyni a maga eredetiségében. El kell maradni szintén minden statisztikai
javításnak és igazításnak; a verstani igazítással is végtelenül óvatosan kell eljárni. A szövegkiválasztás meg
fogja határozni, hogy mely dallamok maradnak meg;
ha rossz dallam marad meg jó szöveg kedvéért, vagy
rossz szöveg jó dallam kedvéért, ebből semmi baj nem
származik.
Ez czikkírónak szövegprogrammja. Mi ez ? Semmi
egyéb, mint az unió létesítése a legkonzervatívabb
alapon. A magyarországi és erdélyi énekeskönyvnek
összeöníése csaknem minden változtatás és felfrissítés
nélkül. Egy 100 esztendős és egy 70 esztendős régiségnek összekovácsolása. Két régiségből egy régiség.
Egy vegyes régiség. A nyelvfejlődés, a tisztultabb aesthetikai s irodalmi ízlés tiltakozik ilyen művelet ellen.
Czikkíró rideg konzervativizmusát még azzal sem enyhíti,
hogy minél több új éneknek engedne helyet az új énekeskönyvben, holott ezzel legalább a továbbfejlődésnek
útja egyengeti etnék.
De a kivitel módozataihoz is szó fér. Bármilyen
szűk körre szoríttassék is az átalakítás munkája, azt
egy emberre bízni nem lehet. A fejlődés kezdő korszakában az énekgyüjtés munkáját végezhették egyesek;
szervezett egyházakban azonban a bizottságilag való
működés már csak a fölülbirálás szempontjából is legajánlatosabb. Tíz évvel ezelőtt a franczia reformátusok énekeskönyvét is egy 12 tagú bizottság készítette ; hazai
magyar nyelvű evangélikus atyánkfiai is bizottságilag
készítik énekeskönyvüket. A mi pedig a szavazást illeti,
ha az öt egyházkerület szavazatai mind összeszámoltat-

nak, akkor az erdélyi énekek rendre kiesnek, miután
az összes szavazatok felét egyik sem nyeri meg. Vagy
úgy gondolja czikkíró, hogy az erdélyi énekek sorsát
az erdélyi egyházak szavazata fogja eldönteni, s az
urnából így kikerült erdélyi énekeket a magyarországi
négy egyházkerület minden felülbírálás és megrostálás
nélkül tartozik majd elfogadni? Ez egy kissé különös
lenne!
Mindezek után a szöveg-progranunjára véleményem
az, hogy ilyen sovány és konzervatív programmnak,
mely csak az unióra törekszik, s a mely minden újítástól
retteg és fél, a mely az eddigi munkálatokat teljesen
figyelmen kiviil hagyja, s a Próbaénekeskönyvről tudomást sem vesz, általában is, de különösen a deczember
9-iki zsinati határozat óta semmi jogosultsága, semmi
értelme nincs!
Szügyi József.
(Vége követk.)

TÁRCZA.
Az átlag-ember hívtelensége.*
Bibliamagyarázat. í r t a : J . H.

Joivett,

Máté 25 : 14—30.

E példázat irányzata épen nem egyezik meg a mi
általános és megszokott okoskodásunkéval. Általában a
gazdagok bűneit, a nábobok dologtalanságát és közönyösségét szoktuk emlegetni. Könnyen készek vagyunk
arra, hogy csóváljuk a fejünket a módosabbak fogyatkozásai, tökéletlenségei és a gazdagok pazarló fényűzése felett.
Novellistáink rendesen az öttalentomos embereket szokták bűnösöknek és elfajultaknak felmutatni, míg az egytalentomú embereket úgy jellemzik, mint a kik a becsület
és a tisztesség fénylő magaslatára törnek. Az Úr eme
példázata pedig az átlag ember ellen foglal magában
vádat. A kiválóan tehetséges, az öttalentomú ember
teljesíti kötelességét és elnyeri koronáját. Az átlagos, a
középszerű, fénylő és kiváló tehetség nélküli, egytalentomú ember az, a ki elmulasztja kötelességét és elássa
tehetségeit a maga által ásott sírba. Az TJr nem a vezéreket, századosokat, hadnagyokat ítéli itt el, hanem a
közönséges embereket, a közkatonákat. E parabola szerint a középszerűség az, a mely feladata teljesítését
elmulasztja. Az általános ítéletet tehát meg kell változtatnunk és tisztába jönnünk azzal, hogy a világ rettenetes gyarlóságának egyik legfőbb oka a kevésbbé tehetséges emberek hívtelensége. Könnyű felismerni azt a
felelősséget, a mely az öt talentomhoz fűződik; de már
ahhoz, hogy az egytalentomhoz fűződő felelősséget felismerjük, mélyebben járó erkölcsi észrevevő tehetség
szükséges. Bárki is könnyen felismerheti, hogy mily felelősséggel jár az ékesen szólni tudás; de mily kevesen
látják azt a kötelezettséget, a mely a közönséges beszéd* Az Expositor folyóiratból.

liez fűződik. Ha valaki fényes egyházba jut be papnak,
barátai nyomatékosan hangsúlyozzák előtte azt a nagy
felelősséget, a melyet magára vállalt. De ezek közül a
barátok közül mily kevés akadna olyan, a ki ily nyomatékosan hangsúlyozná a felelősséget, ha az illető valamely, a nagyvilágtól elrekesztett, félreeső, maroknyi
gyülekezet lelkipásztorságát vállalná magára. Mindnyájan
fel tudjuk ismerni azt a felelősséget, a mellyel a kiválóság j á r ; de ki látja annak komolyságát, ha egy közönséges emberről van csak szó ? E parabolának épen az
a czélja, hogy ezt a mulasztást, a mélyreható ítélet
hiányát jóvátegye. A közönségesség felelősségét és annak
veszedelmeit hangsúlyozza, és kimutatja azt a nagy hivatást; a mely azokra vár, a kik nem koronáztattak meg
a tehetségek ötszörös koronájával.
Lássuk ezt a tragikus történetet; egy olyan ember
történetét, a ki életét, bár szerény, de tisztességes tőkével kezdte el és a ki napjait lelki sötétségben és romlásban végezte. Hol kezdődött az ő romlása? Mikor
lépett először arra az útra, a mely romlására vezetett ?
Romlása a saját maga felől való fonák és lebecsülő
ítélettel kezdődött. Jézus világosan mondja, hogy ez
ember adományai nem voltak bőségesek és feltűnők.
Felszerelése nem volt oly ragyogó, mint azé, a ki öt
talentomot kapott. Es épen itt tévedt gondolkozása helytelen útra. Összehasonlítgatásokat kezdett tenni önmaga
és a többiek között. Megfigyelte adományaik felhasználhatóságát ; az előkelő pozicziókat, a melyekbe egész
könnyedén jutottak és az általános tetszést, a mely
útjukon követte. És mivel ő hijjával volt e ragyogásnak:
megvetette a saját adományát. Az összehasonlítgatás
mindenkor odiózus; de ebben a körben nemcsak odiózus,
hanem telve van veszedelemmel és hirtelen való romlással is. Lehetetlen veszedelem nélkül összehasonlítgatásokat tennünk a mutatós és a szerény adományok között.
Miként hasonlíthatnánk össze a gyertyát és a csillagot?
Ez az ég boltozatán' ragyog,- amaz csak egy kamrácskában világol. De mindkettőnek megvan a saját különös és meghatározott hivatása; és ha sötét, tekervényes
üregekbe akarunk behatolni, többre becsüljük a szerény
gyertya lobogását, mint a csillagnak fénylő ragyogását.
Nem lehetünk mindnyájan csillagok; de igen fontos
megértenünk, hogyha csak közönséges gyertyák vagyunk
is, olyan hivatás bízatott reánk, a mellyel a csillag nem
rendelkezik. Vannak olyan, az egytalentomú emberekre
bízott szolgálatok, a melyeknek elvégzésére az öttalentomú emberek egyáltalán képtelenek. Miért üljünk
tehát le, hogy önmagunkat lealázó összehasonlításokba
merüljünk ? Irígyelje-e a tyúk a sast és a hasznos
vetemény irigykedj ék-e a pompázó rózsára ? Pedig
valóban itt kezdődtek a mi emberünk tévedései. Megbabonázta őt a feltűnőbb adomány káprázata, és lebecsülte, megvetette a magáét.
De nemcsak lebecsülte a maga egyéni adományának értékét, hanem teljesen figyelmen kivtil hagyta az
értelmi és szellemi növekedésnek ama törvényét is, a

melynek engedelmeskedve szerény tehetség is nagyra
fejleszthető. Aratni akart a nélkül, hogy vetett volna;
gyarapodni szeretett volna munka nélkül. Figyelmen
kivül hagyta azt a nagy törvényt, hogy a tehetség csak
hűséges gyakorlás útján növelhető és hogy alkalmas erő
csak az engedelmesség útjain szerezhető. „Hív voltál a
kevésen, többre bízlak ezután" — ez nem önkényes
hozzáadás, nem szeszélyes függelék, a mely esetleg el
is maradhatott volna. Ép oly természetes és kimaradhatatlan eredmény az, mint a milyen bizonyos az Istennek
élete és szeretete. A hűséggel forgatott egy talentomból
kettő lesz, a kettőből négy, és így tovább, a végtelen
évek kibontakozó dicsőségén keresztül, soha véget nem
érő sokszorozódással. Ez a nagy és csábító kilátása a
halhatatlan reménységnek. A folytonos engedelmesség
útján mindig növekszik tehetségünk, és a szüntelen
fokozódó megismerésben a miénk leszen a mennyország
örök dicsősége. Ez a növekedésnek örökkön-örökké
működő törvénye. A péklázatbeli ember ezt vette semmibe. Mivelhogy nem rendelkezett nagy tőkével, nem
akart kereskedni a neki adatott kevéssel. Mivelhogy nem
nyithatott vele boltot a fővárosban, inkább nem tett
vele semmit a maga falujában sem. Es így tőkéjét haszontalanul hevertette. Engedte, hogy a rozsda eméssze.
Élete befektetés nélkül, felhasználatlanul maradt a világkereskedelem nagy forgatagában. „Elmenvén, elásá azt
a földbe, és elrejté az ő Urának pénzét." Leélte napjait abban a hiszemben, hogy ő szegény; félrevonult az
alázatosság örve alatt minden szolgálattól, örökösen csak
azt hajtogatva, hogy neki nincs semmije sem, a mivel
nemének javára lehetne. És mindez idő alatt ott volt
az a verem, a melyet ásott és abban Urának eldugott
pénze, a mely által, ha elővette és gyümölcsöztette volna,
gazdagíthatta volna az emberiséget. „De nem!, mondá,
hiszen csak egy talentom az!" Ha ötöt kapott volna,
bankot nyitott volna vele. De ő ezt mondá: „Csak egyetlen egy; mit lehet azzal cselekedni?!" És épen ebben
van az a rettenetes téves felfogás, a mely a középszerű
emberek megmérhetetlen sokaságának életét teszi haszontalanná, gyümölcstelenné. „Csak egyetlenegy!" De hiszen
„csak egyetlen egy" maga a tehetség adója, a hatalmas
és dicsőséges Isten is! Az emelkedett és lelkesítő gondolkodás tehát e tekintetben csak ez lehet: „Itt van az
én egy talentomom, az én csekély tehetségű, közönséges életem; de vájjon mit nem cselekedhetik azzal az
ón Uram, ha azt teljesen az Ő szolgálatára szentelem?!"
Nem szabad, hogy képességeinket az öt kenyér
mértéke szerint becsüljük. Az az öt kenyér is az aratásnak Uráé és csak ennek helyes meggondolása mellett
nyerhetünk képességet arra, hogy a sokaságot táplálhassuk általuk. A példázat embere csak az öt kenyeret
bámulta és semmibe sem vette a közelfekvő aratás lehetőségét. Csak csekély talentomát nézegette; az Istent
pedig kihagyta a számításból.
H. I.
(Folytatása következik.)

BELFÖLD.
Az erdélyi ref. egyházkerület rendkívüli
közgyűlése.
Az erdélyi ref. egyházkerület f. hó 7—8. napjain
rendkívüli közgyűlést tartott Kolozsvárt, báró Bánffy
Dezső elnöklete alatt. A kerület ritkán szokott rendkívüli közgyűlést tartani. Most is csak az az igen fontos
ügy gyűjtötte össze a közgyűlés tagjait, hogy a zsinat
elrendelvén az erdélyi külön egyházi törvényeknek a
zsinati törvényekhez függelékképen odacsatolását, a
kerület kötelezve volt erre vonatkozó munkálatát a zsinat
negyedik ülésszaka elé beterjeszteni. Az ügy fontossága
nagy számmal hozta össze a gyűlés tagjait, különösen
pedig azokat, a kik, akár mint lelkészek, akár mint
tanárok, szigorúan ragaszkodnak Erdély specziális alkotmányához ós annak megbontását semmi körülmények
között sem hajlandók megengedni.
Az erdélyi külön jog alapelveit illetőleg az igazgató-tanács memorandumot dolgozott ki, a mely lapunkban is közöltetett. A dolgozat azonban sokaknak nem
nyerte meg a tetszését az erdélyi kerületben; részint
azért, mivel nem paragrafusokba foglalt külön törvénykönyv volt, a mely Erdély specziális szervezetét és jogait
foglalta volnamagába; részint pedig,, mivel általános jellege
mellett többen, különösen pedig a tanári elem, a kerületi gyűlésen és az iskolai igazgató-tanácsokban eddig
élvezett jogaik bekövetkezhető megcsonkításától féltek.
A kerület vezetői lehetőleg igyekeztek azon, hogy
a kerület nyilatkozata felett keletkezhető élesebb és
szenvedelmesebb vitatkozásoknak elejét vegyék. Erre
mutat az, hogy dr. Bartók György püspök a gyűlés előtti
nap estéjére bizalmas értekezletre hívta össze a gyűlés
tagjait, hogy a különböző vélemények lehetőleg kibékíttessenek. Külön értekezletet tartott azonban a közgyűlés
tanári eleme is, a melyen főként a felett folyt a vita,
hogy az igazgató-tanács válasz-tervezete nem foglalja-e
magában az erdélyi egyházszervezet jövendő átalakításának olyan lehetőségeit, a melyek a tanároknak a kerületi gyűléseken és az iskolai igazgató-tanácsokban eddig
élvezett jogait alterálhatnák.
Ilyen előzmények után élénk érdeklődés mellett
nyílott meg f. hó 7-én a közgyűlés, a melyen első sorban a közalapi segélykérvények felülbírálására bizottságot küldöttek ki, majd elrendelték a szavazás megejtését
a sepsiszentgyörgyi gimnázium latin-történeti tanszékére;
azután pedig a budapesti Kalvineumhoz való hozzájárulás kérdését vették tárgyalás alá.
Az igazgató-tanács azt javasolta, hogy a kerület
járuljon hozzá az eszme keresztülviteléhez és szavazza
meg 65 évre, a fennálló aránykulcs szerint, a kerületre
eső évi 2100 koronát. Maksa János számvevő azonban,
az igazgató-tanács előterjesztésével szemben, azt az
indítványt terjesztette be, hogy a kerület ne az aránykulcs, hanem csak zsinati képviselői aránya szerint vál-

lalja magára az évi járulékot, a mely esetben 2100
korona helyett csak 1800 korona volna a kerület által
fizetendő. Mezey Albertnek és báró Bánffy Dezsőnek az
igazgató-tanács előterjesztését, dr. Bartók György püspöknek pedig Maksa indítványát pártoló felszólalása után
a közgyűlés, két szavazat kivételével, Maksa János indítványát fogadta el.
Ezután következett a legfontosabb tárgy, a kerület külön jogaira vonatkozó „Nyilatkozat".
Mezey Albert az igazgató-tanács előterjesztése mellett szólott. Fogarassy Albert azonban, a ki a tanári
elem véleményét tolmácsolta, azt indítványozta, hogy a
közgyűlés ne menjen bele az igazgató-tanácsi előterjesztés tárgyalásába, a melyben a jövőre vonatkozó változtatási tervek úgy el vannak rejtve, hogy azokkal egyszerre tisztába jönni nem lehet, hanem utasítsa azt
vissza részletes kidolgozás végett az igazgató-tanácshoz
ós csak az egyházmegyék ós a kollégiumok véleményének meghallgatása után vegye érdemleges tárgyalás alá.
Báró Bánffy Dezső elnök hosszabb nyilatkozattal
válaszolt Fogarassy indítványára. Óva figyelmeztette a
közgyűlést annak elfogadásától, mert az szerinte discreditálná a kerületet a zsinat előtt. Az erdélyi kerület
külön jogainak és azon alapuló külön szervezetének
olyan részletes kidolgozására, mint a mit Fogarassy indítványa kiván. a zsinat negyedik ülésszakának megnyitásáig nincs már idő; ha pedig a zsinat felhívásának
nem tenne eleget a kerület Nyilatkozata beterjesztésével,
méltán abba a gyanúba kerülne, hogy az unió által
követelt közeledéshez semmi szándéka sincs. Rámutatott arra a nehéz helyzetre, a melyben ő van, egyfelől mint az erdélyi kerület elnöklő főgondnoka, másfelől pedig mint a konvent és a zsinat világi elnöke.
E szerepeiben igen bajos képviselnie az egyetemes
egyházat, a mely a lehető legteljesebb uniót óhajtja,
és az erdélyi kerületet, a mely külön történeti fejlődésen alapuló egyházszervezetéhez ragaszkodik. Valóságos tojástáncz az, a mit neki járnia kell elnöki
minőségeiben. Kéri tehát a gyűlést, hogy Fogarassy
indítványának elfogadásával ne nehezítsék meg az ő
helyzetét; mert félő, hogy a külön jogoknak merev
hangoztatása mellett olyan meghasonlás állhatna be az
erdélyi és a többi kerületek között, a melynek megszüntetése csak az erdélyi kerület külön jogainak tetemes
feláldozásával volna csak lehetséges.
Jancsó Lajos, Bokoly József, Sándor József és
Bodor János felszólalásai, majd Fogarassy Albert és
Bodor János záróbeszédéi után szavazásra bocsáttatott
a kérdés. A szavazás sem folyt le minden inczidens
nélkül. A mikor ugyanis az elnök ellenpróbával szavaztatott, némelyek kifogásolták az eredmény megállapítását,
a mire Bánfíy elnök, az inszinuáczió visszautasításával,
névszerinti szavazást rendelt el, a melynek eredményeképen az igazgató-tanács által beterjesztett Nyilatkozat,
58 ellenében 108 szavazattal a részletes tárgyalás alapjául elfogadtatott.

A délutáni gyűlésben a Nyilatkozat részletes tárgyalása következett, a mely minden nagyobb vita és
lényegesebb módosítás nélkül az igazgató-tanácsi előterjesztés elfogadásával ért véget.
A gyűlés második napján iskolai és egyházi beikörű ügyek nyertek elintéztetést.
Referens.

Igénytelen tervezet
a Bocskay-ünnepély m e g t a r t á s á r a és az eperjesi, valamint a késmárki v é r t a n ú k emlékének felelevenítésére.

Előadandók volnának a Bocskay ideje előtti protestáns üldözések és különösen Básta tábornok pusztításai Erdélyben, melyeknek Bocskay birtokai is áldozatául
estek, a mi közvetlen oka volt Bocskay hadjáratának
Következnék azután e dicsőséges hadjárat lefolyásának és az 1604-dik évi október 15-én Diószegh váránál nyert fényes győzelemnek leírása.
A bécsi békekötést 1606-dik évről szóról - szóra
idézni kell.
Hangsúlyozandó volna e békekötés törvénybeiktatása 1608-ban, a vonatkozó törvényczikk főbb pontjainak
idézésével.
Tiltakozások a bécsi békekötés ellen az ultramontánok részéről.
Bocskay halála megmérgezés folytán Kassán 1607-dik
évi jan. 7-én.
A protestánsok ez oszlopembere sírba szállván, a
hajsza újra kezdődött a reformáczió hívei ellen.
Az új üldöztetések ürügye a bécsi békekötés ezen
klauzulája volt: „absque tamen praejudicio Catholicae
Romanae Religionis".
A protestantizmus terjedését, sőt létezését úgy
magyarázták, mintha ez már magában sérelem volna a
r. kath. egyházra nézve, azért azután az üldözést megengedhetőnek tartották.
Ezen újabb üldözésekre példák idézendők, illusztrálás czéljából.
Az üldözések tetőpontja az eperjesi vértörvényszék
1685-ben. Itt felsorolandók a vértanúk névszerint, szomorú sorsuk rajzolásával. Kiemelendő volna különösen,
hogy főként egy elvetemedett, megfizetett nő feljelentései folytán történtek a kínzások és a kivógeztetések.
Karaffa kitüntetése szintén jellemző
Következnék a mozgalom leírása a vértanúk emlékének felelevenítésére.
A protestánsok utolsó véres üldöztetése. A késmárki három vértanú : Kray, Topperczer és Lányi kivégeztetése, kiknek egyedüli vétségök, hogy ev. vallásúak
voltak.
Itt előadandó a három vértanú rövid életrajza.
Kiemelendő volna gyors kivégeztetésök, mert tudták,
hogy a kegyelem útban van. Az apitaphiuinok idézése
szórói-szóra. A mozgalom a három vértanú emlékének
felállítására.

Meleg szavakban dicsőítendők volnának mindazok,
kik tetteikkel, életükkel és vérükkel szolgálták a hazát,
az alkotmányt és a protestáns szabadság szent ügyét.
A népies iratka végszavában felhivandók volnának még
a protestáns utódok hithűségre, melyre az elődök oly
sok dicső példát mutatnak.
Források a népies kiadványhoz:
1. Nachrichten von den Lebensumstanden und
Schriften ev. Prediger von E. Klein. 1780. II. Band,
S. 134.
2. História ecclesiae evangelicae a. c. in Hungaria.
Halberstadt. Az ide vágó szakaszok.
3. Nachrichten iiber den jetzigen Zustand der
Evangelischen in Ungarn vor Gregor von Berzevitzy.
1822. S. 15.
4. Beriihmte Maimer der Zips von Pfarrer Jákob
Meltzer. 1820. Az ide tartozó részletek.
5. Geschiclite der ev. Kirche in Ungarn von Medle
d'Aubigné. Berlin, 1854. Az ide tartozó szakaszok.
6. A késmárki liczeum története és értesítője az
1 8 8 3 - 4 . évről.
7. „Extractus articulorum et diplomatum super religionis negotio inclyto Regno Hungáriáé conditorum".
Különösen az 1606. és 1608-iki törvényczikkek.
8. Ev. Őrálló 12. sz. 1905.
Weber Samu.

MISSZIÓÜGY.

a magocska nehezen tör elő: de elő kel törnie és fölnevelkednie.
Hogy a „Mustármag" idővel nagyobb terjedelemben,
rövidebb időközökben, gazdagabb tartalommal jelenhessék
meg s így erőteljesebb részt vehessen ki az Isten országa
terjesztésének nagy és szent munkájából, ahhoz okvetlenül szükséges, hogy első sorban is előfizetőinek száma
növekedjék. Sokkal több magyar protestáns háznak kell
megnyílni a Mustármag előtt, sokkal több magyar protestáns nő szívének az evangéliom előtt, melyet e lap
komoly szeretettel és Isten erejébe vetett hittel hirdet,
mint a mennyi eddig megnyílt. A „Mustármag" a maga
számára nem keres és nem vár semmit a magyar nőktől, hanem a magyar nők szívét keresi az Úr Jézus
számára. O hozzá hívogat mindenkit, az O nagy szeretetéről tesz bizonyságot. S lehetséges-e, hogy ez hiábavaló munka, csalfa reménység, elérhetetlen czél volna?
Nem és százszor is nem! '
Istennek lelke mindenfelé hatalmas dolgokat cselekszik; Magyarországot sem fogja árvául hagyni. Mi
is várjuk az új pünkösdöt, s készítgetjük az utat annak
elérkezéséhez. S mindenki, a ki látja, érzi, hogy ennek
a szegény, önnön bűnei és mások bűnei által oly sokat
szenvedő hazának szüksége van valami nagy és hatalmas
újjáébredésre, az tegye meg a magáét arra nézve, hogy
az Istennek nagy világossága, megtisztító ereje és megváltó hatalma,' az Evangéliom, terjedjen s behatoljon a
szívekbe. Ezért és csakis ezért kérünk mindenkit, hogy
terjessze a Mustármagot.
Vargha Oyuláné.

Mit a k a r a „Mustármag"?*
A „Mustármag" egy, minden tekintetben nagyon
kicsiny lapocska. Kicsiny minden szám, alakjára és
terjedelmére nézve s kicsiny az egész évfolyam is, ha
összekötjük, mert hiszen csak tíz szám jelenik meg egy
egész hosszú esztendőben.
Kicsiny az előfizetési ára is, csak 2 korona évenként; aztán kicsiny a munkatársak köre, a kik írnak a
lapba, és bizony kicsiny az előfizetők száma is, mert
még eddig is csak az 5—600 körül mozgott. Egyszóval,
mint látható, a „Mustármag" egy igen kicsiny, szűk körben
mozgó lapocska.
De nem akar az maradni. Nagy czéljai és nagy
reménységei vannak, s bár úgy látszik, mintha fennállásának harmadik esztendeje sem akarná beváltani reménységeit, még sem csügged.
Nagy czélja van : az Isten országának terjesztése.
De épen azért, mert ez a czélja, egészen természetes,
hogy kicsiny és szerény körben kellett megindulnia,
mert az Isten országában minden munkának az a törvénye, hogy eleinte csak kicsiny mustármag legyen. A
mustármagnak azonban növekednie kell és terebélyes
fává leunie. S épen azért vanak a kis „ Mustármag "-nak
is nagy reménységei. A talaj úgy látszik, igen kemény,
* Felkérés folytán a Mustármag f. évi márcziusi számából
közöljük e czikket.
Szerk.

KÜLFÖLD.
Képek amerikai m a g y a r református egyházaink mult évi történetéből.
II.
South Chicago.
Sorrendben, és nem az egyházak alakulásának
chronologikus rendjét tekintve, másodiknak a so. chicagói
(Illinois állambeli) gyülekezet lelkipásztora, Nánássy
Lajos bocsátotta közzé egyházának az 1905-dik évi
érdekes és tanulságos történetét.
A so. chicagói egyház, a Michigan-parti metropolisban valódi oázisa az oda vetődött magyarságnak.
Végvára nyugati Amerikában a magyar eszméknek, fókusza a hazaszeretetnek s egyetlen magyar intézmény
az Unió nyugati részén. Ezen a városon túl az evangéliom szent szavai nem csendülnek fel magyarul rendesen
szervezett gyülekezetek körében. A so. chicagói egyház
missziói egyház a szó legnemesebben vett értelmében.
Illinois állam több ezer főre tehető, meglehetősen
szétszórt magyarsága, segítséget, örömet, vigasztalást,
önzetlen tanácsot csak itt kap, itt nyerhet.
E sorok íróját kedves emlékek fűzik e gyülekezethez, mert annak körében, mint alapító és szervező

lelkipásztor, közel 6 évet töltött el, soha meg nem zavart
boldogságban. A chicagói egyház múltja csupán 8 évre
terjed még. A 8 év alatt, illetve mindjárt alakulása első
évében felépíthette szép kis templomát; a következő
évben parókhiáját, s ma már hálától túláradó szívvel
jelenthette a gyülekezet lelkipásztora, hogy az egyház
összes adóssága csupán 250 dollár, míg ingatlanai körülbelül tíz ezer dollár értéket képviselnek. A chicagói
egyház egyike a legrendezettebb amerikai magyar gyülekezeteinknek.
Az egyház a Ref. Church in The U. S. kormányzata alatt áll s ennek belmisszió-hatósága által segélyeztetik évi 400 dollár segéllyel. A Ref. Church által
engedélyezett s a mult év decz. havában megalakult
amerikai magyar egyházmegyéhez, mely hivatva van a
Ref. Church fennhatósága alatt működő Összes magyar
ref. gyülekezeteket kebelében egyesíteni, ekkoráig csupán csak a chicagói és a bridgeporti egyházak nem
csatlakoztak, főleg a távolsági nehézségekre hivatkozván.
Áttérve már ez egyház lelkipásztorának mult évi
jelentésére, annak nyomán következőkben ismerhetjük
meg az egyház beléletét.
Egyháztagok száma: 282. (A missziói kör területén
élő reformátusok száma lehet úgy 4000).
Kereszteltetett: 47 gyermek. Konfirmáltatott: 7 ;
házasságra lépett: 12 pár; áttért: 1; meghalt: 18.
Istentisztelet tartatott a központi templomban : 112 ;
East Chicagóban: 17; Burnsideon : 7 ; Pullmanon: 6 ; a
filiákban : 32; összesen : 166. Az uri szent vacsora az
anyaegyházban 6-szor, a filiákban 7-szer lett kiszolgáltatva. A hívek buzgóságára vall itt is, mint kivétel nélkül minden amerikai magyar egyházban, hogy a szent
vacsorai kenyeret és bort soha sem kellett az egyháznak
vásárolni, mert az minden alkalommal kegyes szivek
jó illatú áldozatát képezte az Űr oltárán.
Bevételei voltak az egyháznak: áthozat 1904-ről
22-22; egyházi illetékekből748-67; perselypénzből 362*61;
mulatságokból 510'50; egylettől 12.— ; összesen 1655
dollár és 50 centim.
A kiadások főbb tételekben így oszoltak meg:
lelkészi fizetés egyháztól 470; telefon a parókhiára
36; templomfestés 50; adósságtörlesztés 50; vegyesek
220'61; összesen 827 dollár és 61 centim.
Bevételi többlet az év folyamán 825 dollár és
89 centim.
Az egyházban lüktető életerős evangéliomi szellemet mutatja az, hogy bel- és külmisszióra, jótékony
czélokra, hazai egyházak gyámolitására jelentékeny öszszeget áldoztak a hívek. Mint a lelkész szerényen megjegyzi jelentése végén, ilyen czélokra tett adományok
összege a 100—120 dollár között van.
Vasárnapi iskoláját 40 gyermek látogatja, kiket
vallásos és magyar nyelvű oktatásban a lelkipásztor és
az ő hű segítőtársa, a tiszteletes asszonyka, részesítenek.

III.
T r e n t o n.
A város hatalmas ipari központ lóvén, az új hazát
kereső magyarság csakhamar nagy számban verődött itten
össze. Már a református egyház megalakulását megelőzőleg virágzó egyháza volt s van ma is a tót görög
katholikusságnak, s újabban a magyar és tót római
katholikusságnak.
Trenton mindig élénk magyar központ volt, s közel
esvén New-Yorkhoz, folyton újabb bevándorlókkal gyarapodik és frissül fel. Számos magyar egylete, külön
jótékonysági intézményei vannak, melyek között, múltjuknál s hatásuknál fogva vezető szerepet visznek a
református intézmények.
A 10 éves múltra visszatekintő egyház alapító lelkésze Jurányi Gusztáv, továbbépítője Csánfordi Lajos,
végre betetőző munkása Virág István lelkészek voltak.
Ez utóbbi lelkipásztor eredményteljes munkájának látható gyümölcse az elődök által épített templom melletti
szép parokhiális lakás, 2 jövedelmező egyházi bórépiilet
s a jól berendezett iskola.
Az egyház a Ref. Church kormányzata alatt áll,
évi 300 dollárral lévén segélyeztetve a belmissziói hatóság által, s az amerikai ref. magyar egyházmegye (értve
alatta ismét az angol egyet. ref. egyházzal kapcsolatos
egyházmegyét) egyik egyházát képezi.
Lelkésze Virág István, 7 évi fáradságos munka
után, szépen rendezett egyházát a főhatóság megtisztelő
felhívása s egy alakuló egyház hívei meghívása folytán
folyó hó márczius l-jével hagyta el. Trenton tehát ez
idő szerint üresedésben van, s egyházmegyénk (első eset
ez amerikai magyar egyházi életünkben) amerikai magyar ref. orgánumunk hasábjain meghirdette a pályázatot
a megüresedett lelkészi állomás betöltésére. A választás
e hó (márczius 18-án) lesz megejtve.
A trentoni egyház mult évi történelmének érdekesebb adatai ezek: született 47 gyermek, házasságra
lépett 27 pár, konfirmáltatott 8 gyermek, meghalt 14
egyén.
Bevételei 1905-ben: maradvány 1904-ről 232, perselypénzből 604, egyházi járulék 163, adományok hívektől 413, adományok orgonaalapra 223, sorsjáték jövedelme 237, házbér 88 dollár; összesen 1960 dollár.
Kiadásai főbb tételei: lelkészi fizetésbe 420, bérházak törlesztésébe 2787, templomkölcsön 100, vegyesek
123 dollár; összesen 3430 dollár.
A trentoni egyház biztos lépésekkel halad előre
a fejlődés útján. Sajnos, hogy egyes félreértések a gyülekezet békéjét állandóan zavarják s különösen nehézzé
teszik a lelkipásztor munkáját, kedvét szegik úgy az ő
lelkesedésének, mint a jobb elemek buzgóságának. De
minden bajnak az idő a legjobb orvosa, Hisszük, hogy
a trentoni egyház életében is csupán muló jellegűek
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azok a bajok, s a béke szivárványa felvonul az egyházi
élet egére s a szeretet és egyetértés éltető napja elűzi
a komor fellegeket. Adja Isten, hogy úgy legyen!
Harsányi

Sándor,

homesteadi és vid. reform,
lelkész.

IRODALOM.
Krisztus visszajövetele (Reincarnatio). Biblia-theosophiai tanulmány. írta Lukácsy Imre, diósviszlói ref.
lelkész. Szerző tulajdona. Ára fűzve 4 K 20 f., kötve
5 kor. A 214 oldalas, csinos kiállítású, komoly tanulmányt, addig is; míg érdemlegesen méltathatnánk, ajánljuk
olvasóink figyelmébe.
Egyházi beszédek Bitzius Alberttől. Németből
fordította Nagy Béla sárospataki ref. theol. helyettes
tanár. Ára 5 kor. Kapható a fordítónál Sárospatakon.
A 214 oldalas kötet a hírneves svájczi prédikátornak
25 beszédét tartalmazza. Érdemleges ismertetésére még
visszatérünk.
Keresztyén Yallástan. Evang. ismétlő-iskolások és
konfirmándusok számára írta Feyér Gyula pürkereczi
evang. lelkész. A munka a tízparancsolat, az apostoli
hitforma és a miatyánk alapján adja az evang. egyház
hittanát; megismertet röviden a bibliával, a reformáczió
történetével, a ker. felekezetekkel és a felekezeti váltanokkal. Hittani felfogása tiszta, orthodox lutheránus, a
nélkül azonban, hogy más felekezetekkel szemben türelmetlen és sértő lenne. Stílusa könnyű, érthető; bár ittott magyarosabb is lehetne. A czélnak, a melynek szolgálatára készült, kellően megfelel. Kapható Zeidner H.
könyvkereskedésében, Brassóban. Ára kötve 60 fillér.
Ya sárnapi, ünnepnapi evangéliomok és epistolák.
Lelkészek, tanítók, iskolák és családok számára összeállította Feyér Gyula, pürkereczi evang. lelkész. Ára fűzve
60, kötve 80 fillér. Kapható Brassóban, Zeidner H.
könyvkereskedésében. Szerző az evang egyház perikópái
alapján állította össze a vasárnapokon és ünnepnapokon
olvasandó evangéliomi és epistolai részeket, tisztán a
bibliai szövegből, minden magyarázat nélkül. Munkájával
mindenesetre könyebbségére szolgál a lelkészeknek és
alkalmas vezérfonalat ad a tanítók és a családok kezébe.
Zichy Mihály Lutherje és Messiása. A nemrégen
elhunyt nagy művésznek e két remek szimbolikus képét
sikerült platinotipia reprodukczióban adta ki Petrik Géza
Budapesten. Az első kép azt a legendás jelenetet tünteti fel, a mikor Luther a wartburgi várban a csábító
ördöghöz vágja a tintatartóját; a másik pedig azt az
eszmét festi meg, hogy mi történnék, ha a Jézus ma
megjelennék a földön. A nagy magyar művész e két
szimbolikus képei világhírűek és hű kifejezői annak a
mélységes művészi gondolkozásnak, a mely Zichy alkotásait jellemzik. A két kép eszméjének művészi kifejezése, azt lehet mondani, határozottan evangéliomi és
hatalmas ítélet a pápaság sötét fanatizmusa és bűnei
felett. Mint ilyenek s mint nagy műalkotások, méltó
díszére válhatnak a protestáns családok szalonjainak.
A kiadót csak elismerés illetheti, nemcsak a szép reprodukczióért, hanem azért is, hogy Zichynek e két műalkotását a nagyközönség számára hozzáférhetővé és
megszerezhetővé tette. A képek, passepartoutval együtt
darabonként 12 koronájával rendelhetők meg a kiadónál, Budapesten, II. ker. Donáti-n. 49- Melegen ajánljuk
a szép képeket a protestáns nagyközönség figyelmébe.

EGYHÁZ.
Lelkészválasztás. A mint a napilapok írják, a
nagykörösi ref. egyház presbitériuma elhatározta, hogy
Filó Lajos örökébe Tóth Sándor bács-feketehegyi lelkészt
hívja meg lelkipásztorává. Ha igaz a hír, őszintén örvendünk felette.
A Kálvin-szövetségnek lapunk első helyén közölt
felhívását s f. hó 27-én, a zsinat negyedik ülésszakának
megnyitása napján, d. u. 5 órakor megtartandó alakuló
közgyűlését a legmelegebben ajánljuk olvasóink figyelmébe. Legyünk jelen az alakuló közgyűlésen minél
többen és segítsük a szép eszmét valóra váltani.
Lelkészválasztások. Padragon f. hó 11-én iktatta
be lelkészi hivatalába a meghívás útján megválasztott
lelkészt, Bíró László volt nagypisaniczai misszionáriuslelkészt Kiss József esperes. — Ugyancsak e napon
foglalták el új állásukat Jezerniczky Jenő volt padragi
lelkész Terestyén-Szecsődön (Vasm.) és Czeglédy Sándor
volt pápai főiskolai szenior és segédlelkész Nagy-Pisaniczán (Pozsegam.) — Fodor Gyula bakonyszentkirályi
volt lelkész f. hó 11-én búcsúzott el gyülekezetétől s
távozott onnét Mezőlakra, a hol márcz. 18-án iktatta be
hivatalába az esperese. (Dt. Pr. L.)
Kérelem a lelkész urakhoz. Tisztelettel kérem a
dunamelléki ref. egyházkerület ama gyülekezeteinek
lelkészeit, a melyek legátust szoktak elfogadni, hogy
ha a húsvéti ünnepekre nem kívánnának legátust, szíveskedjenek azt f. hó 31-ig hivatalomhoz jelezni. Tekintettel azonban arra, hogy növendékeink száma nagyobb,
mint a legáczióké, kérem a lelkész urakat, hogy a legácziókat tartsák fenn növendékeink részére; sőt lehetőleg igyekezenek oda hatni, hogy ott, a hol eddig nem
volt, szintén szerveztessék a legáczió intézménye. Mindnyájan tudjuk, hogy a tegtöbbnyire szegény sorsú theologusra nézve mily életbe vágó a három ünnepi legáczió. A
kik tehát érezték ennek az intézménynek nemcsak erkölcsi,
de anyagi hasznait is, — ne feledkezzenek meg a mostani theologusokról. Hamar István theol. igazgató.
Főjegyzőválasztás. A pápai ref. egyházmegye Tar
Gyula földműves iskolai igazgatót, eddigi aljegyzőjét
választotta meg világi főjegyzőjévé.
Orgona-hangverseny. A budapesti fasori új ág.
hitv. evang. templom oltárképe s egyéb ág. evang.
jótékonyczélok javára április 6-án d. u. 6 órakor orgonahangverseny lesz a Deák-téri ág. hitv. ev. templomban.
A hangverseny Altdörífer Viktor, Dubez Margit, Kordin
Mariska, a Lutherania s egyházi karok közreműködésével
fog megtartani.
A Baldácsy - alap ingatlan és ingó vagyona, a
kezelői kimutatás szerint, 1905. decz. 31-én 1.715,049
kor. 33 fillérre rúgott, a mellyel szemben 446,394 kor.
29 fillér teher mutatkozik. Az alap 1906. évi költségvetési tervezete szerint bevételül 209,481 kor. 10 fillér,
kiadásul 44,255 kor. 39 fillér van előirányozva, a mely
mellett a bevételi többlet 165,255 kor. 71 fillér. E többletből a tulajdonos egyházkerületek 1906-ban 3—3000,
összesen 99,000 koronát fognak kapni.
Az erdélyi ref. egyházkerület és a Kalvineuni.
Az erdélyi ref. egyházkerületnek legközelebb tartott
közgyűlése, az eddigi aránykulcs mellőzésével, úgy határozott, hogy a kerület zsinati képviselői arányában
járuljon hozzá a Kalvineum felépítési költségeihez. E
határozatra csak azt jegyezzük meg, hogy vele sikamlós
talajra lépett a kerület. A zsinati képviselők száma
ugyanis a kerületek népessége szerint van megálla-

pítva, míg a járulékok aránykulcsa a gyülekezetek számán alapul. Mit szólna most már a kerület, ha mostani
határozatából azt a következtetést vonnák le a többi kerületek, hogy Erdély a közalapi és államsegély-részesedéseknél is kész elfogadni a népességen alapuló aránykulcsot ?
A veszprémi evang. egyházmegye f. hó 13-án
tartotta meg rendkívüli közgyűlését, Kiss Lajos helyettes
esperes és Bélák István felügyelő elnöklete alatt. A
gyűlés kezdetén Bélák István meleg szavakkal emlékezett meg az elhunyt Szalay Ferencz esperesről. Elhatározták, hogy a június havában tartandó rendes közgyűlés
alkalmával gyászistentiszteletet fognak tartani, a melyen
Kiss Károly főjegyző fog Szalay Ferencz felett emlékbeszédet tartani. Elrendelték az esperesválasztást s a
szavazatok beadásának határidejét ápr. 20-ban állapították meg. Borbély Sándor dobronyi lelkész indítványát,
hogy az egyházmegye gyülekezetei két esperesi körbe
osztassanak be, a júniusi rendes közgyűlésen fogják tárgyalni. — A közgyűlés után bizalmas értekezlet volt az
esperes-választás ügyében. A lelkészek bizalma Kiss
Lajos helyettes esperes felé irányul, a ki azonban, hajlott
korára tekintettel, nem kiván az esperességre reíllektálni.
A kalotaszegi ref. egyházmegyei egyházi értekezlet fiókkörei. A kalotaszegi ref. egyházmegye egyházi értekezlete a mult év tavaszán Nagyalmáson elhatározta, hogy az értekezleti élet és tevékenység fokozása
czéljából fiókköröket létesít. Ezeknek a fiókköröknek a
hivatása kicsinyben ugyanaz, a mi az egyházmegyei vagy
egyházkerületi értekezleteké, de gyűlései teljesen bizalmas természetűek ; nem is gyűlések, hanem összejövetelek. De épen azért, mert bizalmasabb jellegűek, sokkal
érzékenyebbek az egyházi élet jelenségei iránt s épen
ezért igen alkalmasak arra, hogy az egyházmegyei s
tovább az egyházkerületi értekezletek számára anyagot
szolgáltassanak. Kalotaszegen négy ilyen fiókkör fog alakulni. Ezek közül a nádasmenti, mely nyolcz eklózsiát
foglal magában, már megtartotta alakuló összejövetelét
Daróczon. Elnökké választatott Bíró András daróczbogártelki lelkész. A gyűlés egyik tárgya volt annak megbeszélése, miként lehetne a „ Vasárnap "-nak nagyobb elterjedést biztosítani. A jelenvoltakat az értekezlet előfizetők
gyűjtésére hívta fel, s nagyon üdvösnek találná, ha
papságunk népszerű dolgozatok írásával szellemileg is
segítségére menne a „Vasárnap"-nak. Érdekes eszmecsere indult meg a felett, hogy egyházunk híveit mi
módon lehetne nagyobb hűségre és érdeklődésre ébreszteni? Szinte egyhangú volt az a vélemény, hogy ezen
a téren lelkészeink buzgó hite a Jézus Krisztusban, lehet
az egyedüli eszköz. A felekezeti öntudat emelésére,
ébresztésére leghatalmasabb eszköz lenne, ha elmélyednének papjaink a nagy reformátorok: Kálvin, Zwingli,
Luther egyéniségének ismeretében, azok eszmevilágába,
gondolatmenetébe bele élnék magukat. A papnövendékek
részére különösen üdvös dolog lenne, ha a reformátorok
életét közvetlen adatok alapján megismerhetnék. A papnövendékek tudományos képzése mellett módot kellene
találni arra is, hogy a társadalmi érintkezés minden
formáját elsajátíthassák. Ez volt a jelenvoltak véleménye
ebben a fontos kérdésben. A fiókkör értekezleteinek
eredményét közli a többi körökkel is s az egyházmegyei
értekezlettel is, hogy az összeköttetés a lehető legélénkebb legyen. (E. Pr. L.)
A pécsi ref. egyháznak hozzánk beküldött 1905.
évi jelentéséből kiemeljük a következőket. A rendes
istentiszteletek mellett a valláserkölcsi építés és az egyházszeretet ápolása czélját szolgálták a minden szerda
estén tartott biblia-estélyek, a szeretetvendégségek, az

énekkar, a vasárnapi bibliai iskolák, a keresztyén szövetség ágazatai és a bibliák és vallásos iratok terjesztése. Különösen nagy segítségére szolgál a gyülekezet
buzgó lelkészének, Nyáry Pálnak, a keresztyén szövetség, a mely a gyermekek, leányok, ifjak és a nők külön
kisebb szövetségeit foglalja magában. A szövetség az
egyház kebelében áll fenn s a lelkész és felesége annak
lelke és vezére. Évi tagdíjak nincsenek, csak önkéntes
adományok. Ezekből, továbbá szeretetvendégségekből és
nyomtatványok eladásából bevételük volt 938 K 44 f.
Kiadásaik, a melyek között a szegónyalap és a szövetségi munka szerepelnek nagyobb tételekkel, 702 K 70
fillérre rúgtak. Pénztármaradványuk 235 K 74 f. A szövetség nőtagjai varróóráikon ruhákat varrtak szegény
gyermekek számára és adományokat gyűjtöttek, a melyeknek segítségével karácsonykor 27 gyermeket láttak
el meleg ruhákkal, 75 gyermeket pedig a karácsonyfaünnepélyen vendégeltek és ajándékoztak meg édességekkel. Az egyház elöljárósága megtette már a szükséges lépéseket a templom és a papi lakás felépítésére.
Az építés költségei, a tervezet szerint 57,133 K 41 fillérre rúgnak. Az egyház adózó tagjainak száma 368, a
kik egyházi adóban 3191, közalapi járulékban 209 K
90 fillért fizetnek. Született 1905-ben 35, meghalt helybeli 24, vidéki (kórházakban stb.) 26, összesen 50. Házasságra lépett 13 pár. Konfirmáltatott 13 gyermek.
Áttért 3, kitért 5. Vallásoktatásban részesül: az elemi
iskolákban 125 mindennapos ós 26 ismétlő iskolás; a
középiskolákban 55, a hadapródiskolában 30, összesen
236 tanuló. Az egyház bevétele volt 4779 K 45 fillér
(közte 309 K 70 f. adomány), kiadása ugyanennyi (belőle 1080 korona az alagcsövezési alapra). A gyülekezet a következő alapokkal rendelkezik: templom-alap
19.729 K 95 f., tanító-alap 1060 K 86 f., úrasztali
térítő-alap 304 K 84 f., orgona-alap 161 K 38 f. Az
egész évi jelentés azt az örvendetes benyomást kelti,
hogy a pécsi kis egyház, buzgó lelkipásztora vezetése
alatt, szépen izmosodik és halad előre mind a szellemiekben, mind az anyagiakban. Haladjon is tovább Isten
segítségével, a hívek és a pásztor buzgóságával, hogy
valóban hegyen épített város lehessen belőle!
Angol rokonszenv. Irvin úr, az angol vallásos
iratterjesztő társaság által kiadott The Sunday at Home
(Vasárnap otthon) czímű tekintélyes és nagy elterjedésnek örvendő illusztrált havi folyóirat szerkesztője a
mult év őszén meglátogatta fővárosunkat s ez alkalommal tárgyalásokat folytatott a Magyar Prot. Irodalmi
Társaság titkárával is a vallásos füzetek kiadása és
terjesztése tárgyában. Budapesti benyomásairól a The
Sunday at Home februári füzetében számol be igen
rokonszenvesen. Irvin urat természetesen a valláserkölcsi
élet és a belmissziói tevékenység érdekelték legelső sorban
s czikke főként ezekkel foglalkozik. A protestantizmust
hazánk élő erejének minősíti s úgy nyilatkozik, hogy
Budapesten az Összes protestáns egyházak körében a
valláserkölcsi életnek és tevékenységnek folyton fokozódó jelenségeivel találkozott. Érdekes és rokonszenves
beszámolóját szép illusztrácziókkal is igyekezett vonzóbbá
tenni az angol protestáns körök előtt. Közöl sikerült
látképeket Budapest érdekesebb pontjairól, azután közli
Vámbéry Ármin, Zsilinszky Mihály, Szilassy Aladár,
Petri Elek, dr. Szabó Aladár, Bachat Dániel, Szőts
Farkas, dr. Moody András és Webster Jakab arczképeit.
A czikk őszinte rokonszenve jól esik. Csak azt sajnáljuk,
hogy az utóbbi években, a káplánszükség miatt, nagyon
meglazult Budapestnek, illetve theologiájának Angliával
való régi összeköttetése.

I S K 0 L A.
Az országos közoktatási tanács állandó bizottsága e hó 13-án Fináczy Ernő dr. elnöklésével tartott
ülésében befejezte a reáliskolai tantervi utasítások tárgyalását. Az ekképen elkészült munkálat, a hozott határozatok értelmében kijavítva, végleges szövegrevizió
végett húsvét után még egyszer az állandó bizottság
elé kerül, azután jóváhagyás végett föl fogják terjeszteni.
Iskolai alapítvány. Hanvay Zoltán, hanvai földbirtokos, 1000 koronás alapítványt tett a rimaszombati
egyesült prot. főgimnáziumon, azzal a rendeltetéssel, hogy
annak évi kamatai egy olyan, nem magyar anyanyelvű
növendéknek adassanak, a ki a magyar nyelvben a
legnagyobb előmenetelt tanúsított és azonkívül magyar
hazafias érzelmeivel is kitüntette magát.
Főiskolai takarékpénztár. A mint a Debr. Prot.
Lap írja, a debreczeni főiskola gazdasági tanácsa egy
főiskolai takarékpénztár felállításának a tervezetével foglalkozott f. hó 14-diki ülésében. A takarékpénztár tervét
és szabályzatát dr. Bartha Béla dolgozta ki. A gazdasági
tanács elhatározta, hogy javasolni fogja a kerületi közgyűlésnek a főiskolai takarékpénztár felállítását. A takarékpénztár a főiskola tőkéivel operálna és arra törekednék, hogy a míg a vidéki ref. gyülekezeteknek és
híveknek előnyös kölcsönöket nyújtana, addig a tőkék
modern bankszerű kezelésével azok évi jövedelmét
fokozná a főiskola javára.
A Bibliai Szemelvények pályázatára beérkezett
munkákat a bírálók már átnézték. A bírálatok összevetése végett Antal Gábor dunántúli ref. püspök, az
egyet, tanügyi bizottság elnöke, április hó 17-dikére
Budapestre hívta Össze a pályaművek bírálóit.
Országos iskolai múzeum. A vallás- ós közoktatásügyi miniszter megállapította az orsz. pedagógiai
könyvtár és tanszermúzeum szervezeti szabályzatát. Az
országos iskolai múzeum iskolai mintakönyvtárakat és
vándorkönyvtárakat szervez, az iskolai hatóságoknak
útbaigazításokat ad, könyveket és iskolai szereket kölcsönöz, bibliográfiái tájékoztatásokat bocsájt közre, s
kiállításokat rendez. A múzeum élén az igazgató-tanács
áll, mely egyszersmind az engedélyezés czéljából beterjesztett új iskolai szerek hivatalos bírálója is. A múzeumi
tanács elnökévé a miniszter Vangel Jenő budai pedagógiumi tanárt, titkárává pedig Miklós Gergely tanitóképzőintézeti tanárt nevezte ki. A miniszter tanácstagokká
kinevezte : Bittenbinder Miklós állami tanítóképző-intézeti
tanárt, Gaul Károly állami felső ipariskolai tanárt, Lád
Károly székesfővárosi polgári iskolai igazgatót, Komáromy
Lajos állami Erzsébet-nőiskolái igazgató-tanárt, Mosdóssy
Imre kir. tanácsos és tanfelügyelőt, Petrovácz József
róm. kath. elemi és polgári iskolai tanítónőképző-intézeti
igazgatót, Révy Ferencz állami felsőbb leányiskolái
igazgatót, Szuppán Vilmos kereskedelmi akadémiai igazgatót, Trajtler Károly székesfővárosi elemi iskolai igazgatót és Verédy Károly dr. kir. tanácsos és tanfelügyelőt ; kültagokká: Abray Lajos felső kereskedelmi iskolai
igazgatót, Boga Károly állami tanítóképző-intézeti igazgatót, Vangel Jenő budai pedagógiumi tanárt, Budacker
Gusztáv Károly ág. ev. tanítóképző-intézeti igazgatót,
Bökényi Dániel állami elemi iskolai igazgatót, Guzsvenitz
Izidor róm. kath. tanítóképző-intézeti igazgatót, Greizinger
Ottó állami polgári iskolai tanárt, Havas Pál állami
elemi iskolai igazgatót, Józsa Menyhért állami felsőbb
leányiskolái tanárt, Karácsony József róm. kath. tanítóképző-intézeti igazgatót, Kiss Kálmán ev. ref. tanítóképző-intézeti igazgatót, Krammer József állami polgári

iskolai igazgatót, Kiss Béla állami elemi iskolai igazgatót,
Kozma László árvaházi igazgatót, Lévay István állami
felső kereskedelmi igazgatót, Straub L. Gyula állami
felsőbb leányiskolái tanárt, Schmidt Boldizsár elemi iskolai
igazgatót, Sudy Kapisztrán János elemi iskolai igazgatót,
Scossa Dezső kir. tanácsos és tanfelügyelőt, Csernátoni
Gyula dr. kir. tanácsos és tanfelügyelőt, Urhegyi Alajos
állami tanítóképző-intézeti gyakorló-iskolai tanítót, Wagner János állami tanítóképzőintézeti tanárt és Wolenszky
Gyula székesfővárosi polgári iskolai tanítót.
A „Fónagy-féle dustless" kötelező használata. A
vallás- és közokt. miniszter 21211/905. sz. a. „Fónagyféle dustless "-szel való pormentesítést valamennyi állami
nép- és polgári iskolában és óvodában kötelezőleg elrendelte. A középiskoláknak erre vonatkozólag külön
rendelet bocsáttatott ki. Mindkét rendelet Erdős József
és Társa czéget (Budapesten, VI. ker., Szív-utcza 43.
sz.) jelöli meg egyedüli beszerzési forrásként. Az „Utasítások "-at felszólításra nevezett czég bérmentve küldi meg.

EGYESÜLET.
A Bethlen Gábor-kör belmissziói összejövetelét
f. hó 18-án, vasárnap délelőtt 11 órakor tartotta meg a
megjelent érdeklődő közönség és ifjúság részvételével, a
Lónyay-utczai ref. főgimnázium dísztermében. A XXV.
zsoltár 1. versének éneklése után Losonczy Lajos imádkozott. Aztán B. Pap István ref. theol. akad. tanár tartott előadást a protestáns ifjúságnak a társadalomban
való helyzetéről, az iránt és maga iránt való nemes kötelességeiről. Gyökössy Endre „Korinthusi levél" és „A márcziusi nagy ünnep után" czímű szép költeményeit olvasta
fel. Veress Jenő I. Tim. 6. 20—21-ről tartott bibliamagyarázatot, melyben az ifjúságban letett drága ajándékoknak megőrzésére és egymás őrizésére buzdította az ifjúságot és ezen munkának támogatására a közönséget. A
XXIII. zsoltár I. versének éneklése után, melyet, valamint az élőén eket is, Szinok Zoltán segédlelkész kisért
zongorán, Baja Mihály imádsága zárta be az össszejövetelt. A szíves adományok a kör czéljaira fordíttatnak.
Vajha a protestáns ifjúság és társadalom erőteljes együttműködése, belmissziója minél jobban erősödnék evangéliomi egyházunk s hazánk javára.
A magyar ker. ifjúsági egyesületek nemzeti szövetsége f. hó 12-én gyűlést tartott Szilassy Aladár elnöklete alatt. Dr. Fleischer Gyula titkár előterjesztette a
genfi központi bizottságnak küldendő memorandumot,
melyben a nemzeti szövetség arra kéri a világszövetséget, hogy segítse a magyar ifjúsági egyesületeket abban,
hogy egy állandó utazó-titkárt alkalmazhassanak. Ez oly
égető szükséggé vált újabban, hogy az ifjúsági egyesületek jövője és belmissziói munkássága szélesebb körű
megvalósítása hazánkban csak azon esetben lesz biztosítva, ha erre alkalmas utazó-titkár segítségével törekszik. A központi világbizottságnak a jövő hónapban tartandó gyűlésére Szilassy Aladár nem mehetvén el, személyét Gergely Antal mezőtúri lelkész fogja helyettesíteni.
A vasárnapi iskolai szövetség megalakulásának
első évfordulóján, márczius 13-án, szeretetvendégséget
rendezett a hold-utczai iskola nagytermében. A szövetség
valóban hálával tekinthet vissza az elmúlt év áldásaira.
Öt gyűlést rendezett, melyeken gyakorlati értékű előadások mellett minta-tanítást is mutattak be. Decz. 8-án
nagyszabású ének-ünnepélyt rendezett a Beketow-czirkuszban, melyen mintegy 600 gyermek jelent meg.
Okt. 24-től nov. 4-éig kurzus keretében tíz estén 18 elő-

adást rendezett, melyen a budapesti vasárnapi iskolai
tanítókon kivül az ugyanakkor tartott belmissziói kurzus
vidéki tagjai is részt vettek. Mindez kétségkívül nagyban
előmozdította a vasárnapi iskolák fontos ügyét. A vendégségen a szövetség elnöke: Vidor János, Webster
Jakab és mások tartottak lelkesítő beszédeket. Szabadi
Adolf titkári jelentését olvasta fel, Gál Sándor és Boros
József komoly s tanulságos párbeszédet adtak elő.
Fekete Géza ós Szász Istvánné szavaltak, Sörös Béla
saját költeményeiből olvasott fel néhányat, Csűrös István
egy régi népballadát mondott el; Gergely Dezsőné úrnő,
Szabadi Olga k. a., Forgács Gyula és Perényi József
négyes éneket adtak elő. Schlecht Gusztáv trombitajátékát Schwob N. kisérte harmoniumon. Még több áldást
s nagyobb eredményeket kívánunk a szövetségnek a jövő
munkaévben.
A budapesti skót misszió vezetői f. hó 7-én
összegyűjtötték a misszió munkatársait és barátait bizalmas
eszmecserére a hold-utczai nagyterembe. Mintegy nyolczvanan jelentek meg. Teázás után a jelenlevők nagy
érdeklődése kisérte Victor János előadását az Újpesten
folytatott missziói munkáról. Victor János minden vasárnap tart missziói előadást és eredményesen buzgólkodik
Izrael fiai között, hogy megnyerje őket Krisztus evangéliomának. Victor Ágoston isk. igazgató a hold-utczai
missziói iskoláról szólott, melynek hat leányosztálya
van. A jelen tanévben 156 növendék jár ez iskolába,
kiknek egyharmadrésze izraelita. Érdekes adatokat
sorolt elő gazdag tapasztalataiból, bizonyságául annak,
hogy az állandó és czéltudatos keresztyén nevelés még
az esetben is tud felmutatni örvendetes eredményt,
midőn a gyermek napról-napra ki van téve annak, hogy
otthon lerontják azt, a mit az iskolában tanult. Rau
Erzsébet a misszió kebelében fennálló nőszövetség munkájáról tett jelentést. Webster Jakab, a misszió vezetője
rámutatott az áldásokra, melyeket a közelmúltban adott
Isten e munkára. Szólott amaz érdeklődésről, mely a
zsidók között mindinkább nagyobb erővel nyilvánul;
hangsúlyozta szükségét annak, hogy a misszió minden
barátja fokozott buzgósággal segítsen a munkában. A
jelenlevők közül többen eleget is tettek e felhívásnak
é.s önként jelentkeztek segítésre. Végül Forgács Gyula
missziói lelkész szólott buzditólag, rajzolván a munka
fontosságát és azon nehézségeket, melyeket csak úgy
lehet leküzdeni, ha a misszió határozott tervek szerint
igyekszik munkáját megvalósítani. — E gyűlés első
volt a maga nemében. De remélhetőleg nem utolsó.
Az újpesti ref. ifjúsági egyesület márczius 15-én
tartotta harmadik szeretetvendégségét. Kövy Árpád theologus tartott hazafias beszédet az igazi lelki szabadságról. Nagy Endre felolvasást tartott e czímen: Az ige
ereje. Erre a jelenlevők mindenike egy-egy bibliai verset mondott el. Kovács Olga költeményt szavalt. Webster
Jakab és Forgács Gyula lelkészek rövid buzdító beszédeket tartottak. Acsay Lajos költeményt adott elő s
végül a kar énekelt. Az újpesti ifjúság között Kövy
Árpád buzgólkodik s remélhetőleg rövid időn beliil véglegesen szervezi az újpesti ifjúsági egyesületet, mely
már ez ideig is sok jó munkát végzett.

KÜLÖNFÉLÉK.
Az első negyedév l e j á r t á v a l kérjük
negyedéves előfizetőinket előfizetéseik megújítására.
Aozkat pedig, a kik ez évre még semmi előfizetési
díjat sem küldöttek be, kérjük, hogy vagy küldjék
be díjaikat, vagy jelezzék, hogy a lapot járatni nem
kívánják. Kérjük ezt annál inkább, mivel a mult
esztendőben is több száz koronát kellett, mint sokszoros kérésünk ós sürgetésünk daczára is be nem
folyt összeget, leírnunk. Mi a legjobb erőnk és tehetségünk szerint áldozunk e lap útján egyházunknak
ós iskoláinknak; annyit tehát joggal elvárhatunk,
hogy legalább azok, a kik elfogadják és elolvassák
lapunkat, ne ingyen kivánják azt, hanem teljesítsék
fizetési kötelezettségüket is.
Az új gyógyirány. Az orvosi tudomány támogatására legjobban rászorulnak tavasszal a betegek és
azok közül különösen az a tömérdek sok szenvedő, a
kik a télen át hiába kerestek segítséget a különféle
gyógyhelyeken ós intézetekben. Az uralkodó orvosi tudomány nem képes ezen segítséget megadni, mert alapelvei
— mint az 50 évi alkalmazása mutatta — tévesek. Ezek
ellenében a szenvedő emberiség igazi áldása lett egy ú j
gyógyirány, melyet megalapítója már 18 év óta alkalmaz
ós vele több ezer betegnek visszaadta egészségét, munkaerejét. Ezen ú j gyógymód a vérgyógyítás, mely valóban
remek sikerrel alkalmazható aszthma. köszvény, görvélykór, idült gyomor-, bél- és idegbajok (különösen neurasthenia) és bőrbetegségeknél. Megvéd szélhűdés és elmezavar beállta ellen. Mindazon betegek, kik a felsorolt
bajokban szenvednek, el ne mulasszák ezen új gyógymód
feltalálójához: dr. Kovács J. fővárosi orvoshoz teljes
bizalommal fordulni, kinek Budapest, V. Váczi-körút 18.
sz. a. van ezen ú j gyógymód alkalmazására berendezett
intézete.
Erőt, kitartást és munkabírást megerőltető kirándulásoknál nyernek a turisták, kerékpárosok és lovasok
az által, ha azok a munka előtt és után tagjaikat a
kígyó védjeggyel ellátott Kwizda-féle Fluiddal rendszeresen bedörzsölik. Ezen előnyösen kipróbált szer kitűnően alkalmas erősítő dörzsölésre, mely csakhamar megszünteti az izmok fáradtságát és pettyhüdtségét s a testet
a legnagyobb erő kifejtésére képesíti. A Kwizda-féle
Fluidnak nem volna szabad semmilyen turista, kerékpáros
és lovas felszereléséből sem hiányozni.
Fábián Béla budapesti, református vallású magkereskedő hirdetését lapunk olvasói figyelmébe ajánljuk.
Zeidner H. brassói könyvkiadó hirdetésére s kiadványaira felhívjuk olvasóink figyelmét.

Szerkesztői üzenetek.

GYÁSZROVAT.
Popovics Géza, a pápai ref. főgimnázium tanára,
22 éves korában, f. hó 19-én elhunyt Hajdúnánáson. A
reményteljes ifjú életét sorvasztó tüdővész oltotta ki.
Legyen áldott emlékezete!

Dr. Sz. J. Budafok. A zsinati törvénytervezetet, a tárgyalások által módosított szövegében még nem bocsáthatom rendelkezésedre, miután ilyen szöveg majd csak a harmadszori olvasás
után fog előttünk állani. Az összehasonlítás tehát majd csak akkor
történhetik meg. Addig is azonban számitok szíves Ígéretedre s
kérlek, hogy dolgozataiddal keres fel minél gyakrabban. Tárgy
volna elég, a mihez hozzá lehetne szólani. Szíves üdvözlet.

Dr. K. Gy. Szászváros. Megkaptam s szívesen adok neki
helyet. Legfeljebb talán a specziális alkalomhoz kötött bevezetést
kellene elhagyni, vagy úgy módosítani, hogy ne láttassék épen
nagyon alkalminak. Ezt különben szíveskedjék a szerkesztői technikára bízni. ígért dolgozatait szívesen veszem. Lapom iskolai lap
is volna, fájdalom azonban, hogy az a nagy szellemi erő, a mely
prot. közép- és főiskoláink tanáraiban rejlik, csak igen ritkán
nyilatkozik meg — minden kérésünk daczára is — protestáns
sajtóorganumaink hasábjain. Mi örülnénk logjobban, ha ez az ellenkezőre fordulna. Épen azért szíves készséggel adok helyet lapomban tanügyi tárgyú dolgozatainak.

NYJLTTÉR.*
Természetes vasmentes

£ithion-forrás
k-itünfi hatágú

»ese-, hólyag-, rheuma-,
fa k ö s z v é n y b á n t a l m a k n á l , v i s e l e t i n e h é z s é g e k n é l , czukorb e t e g s é g e k n é l , a l é g z ő - éa e m é s z t é s i s z e r v e k hurutainál.

Salvutor-forrás igazgatóságit Eperjesen

forrás
P Á L Y Á Z A T O K.
Pályázati hirdetmény.
A felsöbaranyai ref. egyházmegyébe kebelezett
nyugotszenterzsébeti egyház lelkész-tanítói állására pályázat hirdettetik.
Ez állás, mely az 1896. októberi egyházkerületi
közgyűlés 126. számú végzése által 1520 koronára van
értékelve s ezenkívül évi 299 kor. 80 fillér állami kiegészítést kap, IV. osztályú.
A megválasztandó lelkész - tanító állását 1907.
április hó 24-én köteles elfoglalni, s a mennyiben tanítói oklevéllel nem bírna, egy év alatt azt megszerezni
tartozik.
A kellőleg felszerelt pályázati kérvények Dányi
Gábor felsőbaranyai ref. espereshez Kiscsányba u. p.
Oszró, Baranyam., 1906. április hó 29-ig küldendők.
Kunszentmiklós, 1906. márczius hó.
Baksay Sánclor,
ref. püspök.

Pályázati hirdetmény,
A lemondás folytán üresedésbe jutott budapesti
kir. orsz. gyüjtöfogházi ref. lelkészi állásra pályázat
hirdettetik.
Ezen állással az állami tisztviselők X. fizetési
osztálya részére megállapított javadalmazás, tehát 2000,
azaz kettőezer korona kezdő és négy év múlva 2200,
azaz kettőezerkettőszáz koronára emelkedő évi fizetés,
továbbá természetben való lakás, esetleg e helyett 700,
azaz hétszáz korona lakáspénz élvezete van egybekötve.
Megjegyeztetik, hogy a lelkészek fele miniszteri kinevezés alapján a IX. fizetési osztályba előléphet, mely
esetben az évi fizetés 2600 és négy év múlva 2900
korona, lakáspénz pedig 800 korona.
A pályázati kérvények, kellő okmányokkal felszerelten, a dunamelléki ref. egyházkerület püspöki hivatalához — Kunszentmiklós — folyó évi április 15-ig
intézendök.
Kunszentmiklós, 1906. márczius 17.
Baksay Sándor,
ref. püspök.
Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n .

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.
Kívánatra telítésnélküli töltést i s szállít a

Szí. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán.
tó rovatban foglaltakért, nem vállal felelősseget a

tízerk.

HIRDETÉSEK.
Orgonaópítésí műintézet.

Eieger O t t ó
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyóra

Budapest, VII., Garay-uteza 48.
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja
a Ferencz József-rend lovagja
A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb á r b a n és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
csőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemesh a n g ú orgonákat szállít. 3 0 év óta 98Ü
orgonát szállított. Mindennemű
orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb á r b a n és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt á r b a n elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kívánatra díjmentesen.

Mindennemű

iskolapadok,
iskola-, torsiaés

óvodaberendezések
és szabadalmazott

ayermekpadok
gyárfása.

Árjegyzékkel készséggel szolgálunk ingyen
és bérmentve.

Zeidner H. könyvkereskedése
Ezen czégtáblán is-

nem

merhetők fel azon üz-

szorulnak

letek, a melyekben
egyedül

ajánlásra.

Csak arra kérünk

árusíttatnak

eredeti S1HGER varró-

Brassóban.
A l a p í t t a t o t t
1 8 6 7 .
Megjelent és kapható

Keresztyen

vallástan.

ügyelni, hogy kellő

Ág. hitv. ev. ismétlő-iskolák és konfirmandusok számára.

helyen vásároljon.

Molnár, Nissen, Zábrák után szabadon írta:
FEYÉR GYULA,
pürkereczi ágost. bitv. evang. lelkész.

Singer Co. Varrógép Részv. T á r s .
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16.
Budapest: VII., Kerepesi-ut 32.
IV., Muzeum-körut 27.
„
VII, Király utcza 52.
VI., Teréz-körut 21.
„
II., Fő-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsóbetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi-u. 14.

eJjS e J $ tJÍ c ^ S

tJ&r

eJSÍ

cjS

Vélemények a munka felöl:
A magyarországi ág. hitv. evang. egyház 1905. évi egyet.
közgy. j.-könyve 45. sz. a. használatra engedélyezte.

eJSÍ

cJt

eJSí e J Í

Párisi v i l á g k i á l l í t á s : Grand-Prix. 1900.

iCwizda F e r e n c z J á n o s
e-, és kir. osztrák-magyar, kir. román és bolgár
berezegi udvari szállító,
kerületi gyógyszerész Korneuburgban. Bécs mellett.

KWIZDÁ-féle RESTI1UTIONSFLUID
cs. és kir.
mosóvíz,
lovak

szab.
részére.

1 üveg á r a 2 korona 80 fillér.
Negyven év óta az udvari ifitállókban, a katonaság és magánosok nagyobb istállóiban használatban van nagyobb m u n k á n á l
elő- és utóerősítőül, inak merevségénél stb. Azidomításnál kiváló
m u n k á r a képesíti a lovakat.

Kwizda

Fluidja

Kígyó védjegy (Turista-fluid).
Régi jóhírű aromatikus szer
(bedörzsölésre) az emberi test
izmainak erősítésére és edzésére. Eredményesen használva
turisták, kerékpárosok s lovaglók
által nagyobb túrák utáni erősítésre és erőgyűjtésre.
Á r a I / 1 palaczk 2 K — fill.

,

V*

,

Ára kötve 6 0 fillér.
Mutatványpéldány, bevezetés ezéljából, ingyen és bérmentve. Egyébként az áron felül postaköltségre 36 fillér
küldendő.
Bevezetés esetén 10 példány után egy ingyen-példány,
10°/ o árengedmény s bérmentes küldés.

1 . 20 „

i i é p e s f i r j e s r y í é h i n g y e n és
bérmentve.
Főraktár Magyarország részére :

Török J ó z s e f
Bpest. Király-utcza 12 és Andrássyút 26. szám-

Szász Domokos erdélyi ev. ref. püspök : „Azt hiszem, hogy a „Ker.
vall." az ág. hitv. ev. testvéregyház szakemberei előtt méltó
feltűnést fog kelteni. Rövid, tömör és mégis világos. Nagyon
helyesen alkalmazkodik a növendék-ifjak és konfirmandusok
észbeli és lelki fejlettségéhez."
Ritter Károly főesperes, Somorja: „Véleményem róla röviden az,
hogy mind tartalmával, mind nyelvezetével általában jól megfelel azon czéljának, melyet nt.-séged az előszóban jelez."
Bo gnár Endre: „ . . a nagy szorgalmat dicséretre méltónak találom
s munkájától elismerésemet meg nem vonhatom."
Geduly Lajos ev. lelkész, Újpest: „Szíves köszönettel vettem vallástani kézikönyvét s átolvasván az egészet, azon meggyőződéssel tettem le, hogy egyházi irodalmunk egy kedves kis
müvecskével gyarapodott."
Il'j. Draskóczy Lajos ev. lelkész, Eperjes: „ . . . úgy megszerettem, hogy minden habozás nélkül teszem félre az eddig használt kézikönyvet."
Zábrák Dénes ev. lelkész, Sopron: „A szerző buzgó igyekezete
és lelkiismeretes fáradozása elismerésre méltó. Remélem, hogy
becses műve, különösen falusi gyülekezetekben, nagy kelendőségnek fog örvendeni."
Dr. Masznyik Endre theol. akad igazgató, Pozsony: „ . . . véleményem, hogy az egyszerű, világos, szabatos és magyaros
nyelven írt s a legszükségesebb anyagot átnézetes rendben teljesen felölelő s épen azért különösen az ismétlő - iskolások és
konfirmandusoknál igen jól használható vezérfonal."
Rombauer Emil főreálisk. igazgató, Budapest: „Legyen szabad
tehát véleményem helyett csak kívánságot kifejeznem, s e kívánságom : hogy munkája a gyakorlatban váljék be s kartársainak
méltánylását nyerje meg, kik hivatva vannak azt az Úr szőlejének művelésénél eszközül felhasználni, s mint ilyen legyen
szeretett protestáns magyar népünk mély és igaz vallásos érzületének forrása és gyarapítója. Ez lesz m. t. lelkész uram az ön
számára is lelkes munkájának s fáradságának legszebb jutalma."

Ugyanazon szerzőtől megjelent még:

Vasárnapi, ünnepnapi evangyéliomok
és epistolák.
Ára fűzve 60, kötve 80 fillér. Kötött mutatványpéldány,
a postadíj beküldése ellenében, csak 50 fillér.
Ugyancsak Zeidner H. bizományában kapható, Brassóban:

Keresztyén énekeskönyv.
Javítva összeállította a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület.
Erős, bőrhátú kötésben 2 K 40 f.
Tömeges rendelésnél 2 0 százalék árkedvezmény.

Országh Sándor

A hangszerek királynője az Orgona!

orgona- és
hrt r m o n i u r n g y á r o s
cs. és kir. udvari szállító

Ily házi orgonát vagy

H A R M O N I U M O T

R.-Paiota (Budapest

Az i 8 8 j . évi kiállításon «Nagy díszoklevél" és
oFerencz-József l o v a g r e n d d e l " , az 1904. évi veszp r é m i kiállításon a r a n y é r e m m e l kitüntetve, azonkívül számtalan k i t ü n t e t é s és elismerés.
Készít kellemes és t ö m ö r h a n g ú , legjobb és legújabb r e n d s z e r ű o r g o n á k a t . Elvállal javításokat
és á t a l a k í t á s o k a t . Kisebb o r g o n á k készletben vann a k . Szolid munka és jutányos á r a k . Áz o r g o n á k
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint a z , hogy
a g y á r alapítása ó t a 400-nál több új o r g o n a lett
megrendelve és készítve.

Iskolák és dalárdák részére erős, nagyhangú
európai szerkezet a legajánlatosabb, magánhasználatra a fényesen bevállt amerikai rendszerű,
melyek a legfinomabb kivitelben, kellemes, lágy,
mindamellett erős hangúknál fogva az egész
zenekedvelő világot meghódították.
Mielőtt valaki liarmoniuinot vesz, ne mulaszsza el

Reményi Mihály
a m. kir. zene-akadémia
szállítójától árjegyzéket
kérni
BUDAPEST,

K i r á l y - u t c a 4 4 P.
Az összes hangszerek dús tárháza. Mindennemű
hangszerek szakszerű javítása. — Kitűnő húrok.
Czimbalmok 5 évi kezesség mellett.
Kivitel nagyban és Uicsinybon.

mellett}

Alapíttatott 1861-ben

bárki megszerezhet magának 7 5 f r t f ó l feljebb minden árban.

Arififfj/sf-Jc ét i-észletcs tervezet kívánatra
ilijmente*en Mi t delik.

A.

legjobb

kályhákat és ^ ^ k a n d a l l ó k a t

szállít
császári és k i r á l y i
udvari szállító
H E I M
H .
n u d a p e s t , Thonet-udvar,
Különlegességek: t e m p l o m o k , esaladi hó?.ak, i s k o l á k , i r o d á k stb, részére. T ö b b
m i n t 1 0 0 , 0 0 0 van b e l ő l e áf s s n á l a t b a u
Valódi
csak ezzel
a vódöj egy g y e i .
Prospektusok és költségvetések ingyen ós bérmentve.
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban.

Oudapesten T h o n e t - u d v a r b a n .
ÍVffrtí-isHi V

i é-ri

IP* < J

W;
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Három szenzácziós theoiogiai újdonság.
APOLOGÉTIKA.

III. DEBRECZENI LELKÉSZI TÁR.

írta: Eröss Lajos debreczeni ev. ref. theoiogiai tanár.
I. rész Az Istenről. II. rész A világról. III. rész Az emberről. IV. rész A vallásról. Hasonló nagyszabású munka
a magyar theoiogiai irodalomban még nem jelent meg.
Ára a 356 oldalra terjedő nagy 8-adrét alakú kötetnek
csinos vászonkötésben 8 korona.
Megszerezhető havi 1 koronás részletfizetésre is.

II. EGYHÁZI BESZÉDEK.
írta: Lévay Lajos sárkereszturi ev. ref. lelkész. A népszerű szerző műveinek ez már IV. kötete, melyet bővebben ismertetni feleslegesnek tartjuk. Szerző munkái
közkézen forognak és bátran állíthatjuk, hogy a gyakorlati szükséglétének megfelelőbb mű még nem jelent
meg a könyvpiaezon. A kötet tartalmaz 17 egyházi beszédet, függelékül szertartási beszédet és imákat, még
pedig 1 keresztelési, 1 egyházkelési, 1 konfirmácziói,
2 esketési és 1 áttérőhöz intézett beszédeket, részben
megfelelő imádságokkal együtt; négy halotti beszédet
és végül egy emlékbeszédet Szász Károly püspök felett.
Ára a 232 oldalra terjedő nagy 8-adrét alakú kötetnek
csinos és erős vászonkötésben 6 kor.
Megszerezhető 1 koronás havi részletfizetésre is.
HORNYÁNSZKY VIKTOR

(Gyakorlati ev. ref. Papi Lexikon.) III. kötete. Szerkeszti
S. Szabó József felavatott lelkész, debreczeni kollégiumi
tanár. Ezen nagyszabású műnek immár III. kötete jelent
meg. A szerkesztő legnevesebb írói gárdának tagjaival állítatta össze, figyelembe véve az I. és II. kötetre
beérkezett észrevételeket, úgy hogy ezen kötet világos
kincsesbányája az egyházi beszédek gyűjteményének és
hisszük, hogy ennek kiadásával szolgálatot tettünk a
nagytiszteletű lelkészi karnak. Ára az 592 oldalra terjedő nagy 8-adrét kötetnek csinos és erős vászonkötésben 10 K. Az egész 12 kötetre terjedő mű ára 120 K.
Megrendelhető havi 2 koronás részietfizetére is.
Az itt felsorolt 3 munka együtt egyszerre megrendelve megszerezhető 2 koronás kedvezményes havi
részletfizetésre is.
Megrendelések küldendők:

H E G E D Ű S és S Á N D O R
előbb László Albert és társa
protestáns irodalmi könyvkiadó hivatalába

D E B R E C Z E X B E N , K o & u t l i - n t c z a 11. s / á m .

CS. É S K I R . U D V A R I KÖNYVNYOMDÁJA

BUDAPESTEN.

PROTESTÁNS
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP
Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő :
H A M A R ISTVÁN.

Hirdetési díjak :
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor.
Fél oldal
20 kor.
Negyed oldal
10 kor.
Nyolczad oldal
5 kor.

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a h o v á a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendók.

M e g j e l e n i k m i n d e n vasárnap.
Előfizetési ára :
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 fillér.

TARTALOM. V e z é r c z i k k : Kálvin-szövetség. Hamar István. — Énekeskönyviink ügyében. Szügyi József. — T á r c z a : Emlékezés.
— Az átlag-ember hívtelensége. H. / . — K ö n y v i s m e r t e t é s : Hitelvi vonatkozások a „Papi Lexikon" bírálatára. S. Szabó
József. — B e l f ö l d : A ref. zsinat ülései. — A Kálvin-szövetség megalakulása. H. I. — Irodalom. — E g y h á z . —
Iskola. — E g y e s ü l e t . — K ü l ö n f é l é k . — H i r d e t é s e k .

Kálvin-szövetség.
Folyó hó 27-én egy újabb protestáns egyháztársadalmi szövetség alakult meg Budapesten: a
Kálvin-szövetség. Czélja, működése szelleme ismeretes lehet olvasóink előtt a közölt tervezetből és
a szövetség megalakítására vonatkozó felhívásból.
De hogy kellőleg méltathassuk a megalakított szövetséget, mégis idézzük az elfogadott alapszabályoknak a czéit megjelölő 3. §-át. „A szövetség
czélja a magyar kálvinista egyház híveit, a szocziális érzék fejlesztése és a vallásosság megerősítése által, a társadalmi bajok felderítése, megelőzése és orvoslása végett egyesíteni . . ., a híveket
társadalmi munkákra, az evangéliom s Kálvin
szellemében, a szeretet, a puritán egyszerűség s
a helyes jog- és kötelességérzet segítségével előkészíteni, képezni, nevelni és rábírni".
A szövetség tehát egy olyan egyháztársadalmi
intézmény kiván lenni, a mely a XX-dik század mozgató eszméjével, a szocziális kérdéssel kiván foglalkozni, oly értelemben és oly szellemben, hogy
a megoldásnál az evangéliom alapelvei és Kálvin
puritán szelleme érvényesülvén, kirekesztessenek,
közömbösíttessenek a szocziálizmusnak állam-, társadalom- és egyházellenes elemei; de érvényesüljenek belőle ugyanezek javára mindazok, a melyek
nemcsak a jelen kor szimptomáiként tűnnek fel,
de a melyek a jövendő, boldogabb kor újabb alapjait is képezendik.
Szükség van-e ily munkára? Erre a kérdésre,
ismerve a kor mozgató eszméit, lehetetlen más
feleletet adni, mint azt, hogy: igen. További kérdésként áll azonban előttünk az, hogy a szocziális
kérdés megoldását elősegíteni kivánó munka egyháztársadalmi, vagy csak pusztán társadalmi alapokon nyugodjék-e, vagy pedig ezt a munkát
maga az élő evangéliomi egyház végezze ? Ezekben

az alternatív kérdésekben, mind az alakulásnál,
mind a zsinaton szerzett tapasztalataink szerint,
még nem tudtunk teljes egyetértésre eljutni. Hallottunk véleményeket, a melyek szerint a Kálvinszövetség felesleges, miután mindannak a munkának az elvégzésére, a melyet a szövetség maga
elé tűzött, maga az egyház illetékes, s ily külön
szövetségek és egyesületek alkotásával megfosztjuk
az egyházat belső tartalmától s puszta törvényalkotó és adminisztráló valamivé tesszük. Hallottunk olyan véleményt is, hogy a czél, a mit a
szövetség maga elé tűzött, pusztán társadalmi
úton, minden felekezeti vonatkozás és érdek nélkül
volna elérendő. S hallottunk véleményt, a mely
szerint a Kálvin-szövetségnek csak abban az esetben van létjogosultsága, s csak abban az esetben
számíthat a hivatalos egyház jóindulatú támogatására, ha nem az egyház keretén kivül, hanem
azon belől, egyháztársadalmi úton tör ezé Íjai elérésére.
Háromféle vélemény állt s áll tehát egymással
szemben, s a vélemények még nem jutottak megegyezésre. Pedig arra kell jutniok, ha azt akarjuk,
hogy a megalakított szövetség ne csak papiroson
legyen meg s ne csak néhány emberből álljon,
de magában foglalja mindazokat, a kik nemcsak
egyházuk, de a magyar társadalom és a magyar
állam javát, boldogságát, békés felvirágzását kívánják munkálni. Vegyük tehát fontolóra e véleményeket.
A három vélemény közül tulaj donképen csak
kettő áll élesebb ellentétben egymással: az egyháztársadalmi és a pusztán társadalmi. A harmadik:
a tisztán belkörű egyházi, felette áll mindkettőnek.
De a míg lényegében a legtermészetesebb és a
legideálisabb, — a valóságban csak mint kegyes
óhajtás állhat előttünk. Epen ezért ezzel kell legelőször tisztába jönnünk.

Hogy az evangéliomon alapuló egyháznak^
isteni Mestere tanításából és lényegéből kifolyólag,
a való, a mindennapi életet átható, vezető, megnemesítő, megszentelő hatalomnak kellene lennie
s működésében úgy kellene funkczionálma, hogy
feleslegessé tegyen minden olyan külön szövetkezést, a mely a szocziális kérdés megoldására és
helyes rendezésére törekszik, — ebben a tekintetben nem térhetnek el a vélemények közöttünk.
De magyar evangéliomi egyházaink, qua egyházak,
vájjon úgy hatnák, úgy funkczionálnak-e, hogy
minden társadalmi, vagy egyháztársadalmi szövetkezést feleslegessé tesznek? A ki a viszonyokat
ismeri, az lehetetlen, hogy erre a komoly kérdésre
igenlő feleletet adjon. Egy nagyon kiváló, miniszteri tárczát is viselt, buzgó kálvinista ember jelentette ki a Kálvin-szövetség megalakítása felett
folyt előkészítő tárgyalások folyamán — a mit a
saját tapasztalataim alapján is igaznak ismerek
el — hogy több évtized óta vesz részt presbiteri,
egyházmegyei, kerületi és konventi tárgyalásokon,
de — eltekintve az újabb eredetű egyházmegyei
és kerületi lelkészi, vagy egyházi értekezletek felterjesztéseitől — nem volt alkalma azokon olyan
kérdések felett tanácskoznia, a melyek az egyháztagok valláserkölcsi életének és anyagi jobblétének
emelése keretébe vágtak volna. Törvényeket, a
melyek a kötelességeket megszabják, rendszabályokat, a melyek szerint a hivatalos adminisztráczió haladjon, alkotunk eleget ; de a felől, hogy
az evangéliomi egyház, mint ilyen, világot ujjászülő, társadalmat, államot átható hatalomként
érvényesülni és közvetlen vezetője és megoldója
igyekezett volna lenni a kor nagy kérdéseinek : jó lélekkel nem tehet bizonyságot közülünk
senki sem.
Ez a sajnálatos végkövetkeztetés természetesen vezet át a másik két véleményre. Ha az
egyház, mint hivatalos egyház nem ölelte fel a
fent jelzett czélok szolgálatát, s ha gyűléseink
szervezete olyan, hogy ezeknek tárgyalása azokban helyet nem foglalhat, akkor egészen természetesen másutt és másképen kell keresnünk a
helyes megoldást. Pusztán társadalmi, vagy pedig
egyháztársadalmi úton-e? —ez a további kérdés.
• Én, a ki azt vallom, hogy mindezeknek a
kérdéseknek helyes vezetésére és megoldására az
egyház, mint ilyen illetékes és hivatott; de a ki
látom, hogy hivatalos egyházunk még nem jutott
el ennék megismerésére, — a két alternatíva
közül csakis azt fogadhatom el és tarthatom helyesnek, hogy a megoldás - egyháztársadalmi úton,
ne az egyházon kivül és attól függetlenül, hanem
az egyházzal karöltve s annak szelleme által vezettetve és áthatva történjék. Tisztelek, becsülök
minden, pusztán társadalmi törekvést és egyesülést,

a mely a szocziális kérdés békés megoldására
törekszik; de miután meg vagyok győződve, hogy
a megoldás csak a Krisztus örök evangéliuma
alapján történhetik helyesen és megnyugtatóan,
vallom azt is, hogy a megoldás előkészítésénél
és keresztülvitelénél az evangéliomon alapuló keresztyén egyháznak nem lehet, nem szabad hiányoznia. Az evangéliom szelleme nélkül, a mint
sajnálattal láthatjuk, a megoldásra irányuló törekvések anarkhiára vezetnek; az evangéliom szellemének érvényesülésével pedig nemhogy fenekestől
felfordítanák az államot, a társadalmat és feleslegessé tennék az egyházat, sőt mindezek erősítésére szolgálnak.
- •
A Kálvin-szövetség, a mely alapszabályaiban
az evangéliom és Kálvin szellemének érvényesítését hangsúlyozza s működése mikéntjét akképen
állapítja meg, hogy a szervezésben az egyházi
hatóságokkal és a lelkészekkel egyetértőleg jár
el, ezt a jelen körülményeink között egyedül lehetséges és helyes megoldást választotta. S ezt választván, érdemes arra, hogy minden, a haza s
abban a protestáns egyház javát, felvirágzását
kivánó ember meleg rokonszenvével találkozzék.
Nem hiányzott ugyan a gyanúsítás sem a
szövetség megalakítása körül. A magát protestáns
sajtóorganumképen portáló, de erre semmiképen
nem jogosított (ha csak annyiban nem, hogy sok
hiszékeny protestáns papnak, tanítónak, egyháznak
befizetett részvénytőkéje elúszott benne 1) Magyar
Szó czímű politikai napilap több czikkében is a
legalaptalanabbul gyanúsította meg a szövetség
tervezőit politikai rejtett czélzatokkal és a feudális
klerikálizmus becsempészni akarásával; azonban
e nemtelen gyanúsítások — szeretjük hinni — a
józan és nagykorú magyar kálvinistaságot nem
fogják felültetni, sőt ellenkezőleg arra bírni, hogy
a Kálvin-szövetséget egy valóban életképes és az
életre hatni tudó egyháztársadalmi intézménnyé
fejlődni segítse.
Én a magam részéről csak a legmelegebben
üdvözlöm a Kálvin-szövetséget, s a mikor minden
egyházát, hazáját szerető kálvinistát felhívok annak
szellemi, anyagi és eszméi keresztülvitelében nyilatkozó egyháztársadalmi támogatására, csak azt
kívánom, hogy az egyház is, mint egyház, ébredjen hivatása teljes tudatára s hivatalos működése
által tegye feleslegessé a Kálvin szövetséget!
Hamar

István.

Énekeskönyvünk ügyében.
(Folytatás és vége.)
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ez a féligvaló; erőszakolt és mégis monoton ritmizálás,
erőszakosságánál és kevés változatosságánál fogva (csak
negyed- és félkótákból áll) nem alkalmas."

,,Itt csupán kétféle megoldás lehetséges: vagy
megmaradunk a régi cantus planus-szal, vagy pedig
felvesszük ritmizáló készségünk közé a nyolczad hangjegyet és a pontot s minden egyes dallamot ritmizálunk
— nem előre felállított sémák szerint — hanem természetes hajlása és belső növése szerint. Ez volna az
a ritmizálás, a mely a zeneművészet mai állásához méltó ;
úgy látom azonban, hogy ettől a reformtól legtöbben
idegenkednek. Akárhogy van azonban a dolog, legelőbb
„A ritmikai javítás, a mi ismét erősen kívánatos, ezzel a kérdéssel kell tisztába jönni, mert a többi csak
ha most teljesen elmarad is, új bonyodalmakra nem ad ezután jöhet. És ezt a kérdést feltétlenül a közvélemény
okot, csupán a mai művészietlen állapotot továbbra is színe előtt, irodalmi vita alapján kell eldönteni."
fentartja; ez azonban még mindig kevesebb baj, mint
„Ha ritmizáljuk dallamainkat, minél szebben ós
a zavar és kapkodás. Ha ritmikailag semmi változás művésziebben tesszük ezt, annál jobban előtérbe lép a
nem történik, hanem maradna minden a régiben, akkor szöveg és dallam ritmusának egyeztetése."
látszólag sokat szenvedne az erdélyi énekeskönyv, a
„Minden nemzeti érzésem mellett is barbárságnak
mely most ritmizált s így az unió kedvéért átíratnék a
tartanám, ha született, idegen dallamokat, azzal a szána khorálméretre."
dékkal, hogy megmagyarosítsuk, kerékbe törnénk s
„De itt is túlságos nagy óvatosság volna minden jellemüknek meg nem felelő ruhába öltöztetnénk. Ez déliritmikai javítástól Őrizkedni. Sőt ilynemű ténykedésre bábos ábrándozás."
ösztönöz minket az a nagy elmaradottság és művészietEzeket írja czikkíró a ritmizálás dolgában.
lenség, mely a szövegi részben közelről sem lép fel oly
Milyen
zűrzavar, milyen homályosság és mennyi
követelőző módon, mint a dallamoknál."
„A dallam és ének ritmikailag lassanként annyira ellenmondás !
Itt van például mindjárt a homályos, szinte rejkülönvált, hogy ma már tűrhetetlen. Minden tehát: idő
és helyzet azt sürgetik, hogy csináljunk itt végleges télyes kijelentés, hogy minden egyes „dallamot természetes hajlása és belső növése szerint kell ritmizálni".
rendet."
„Fontos, de egyszersmind kényes is dallamoknál Ha ezen theoriát .gyakorlati alkalmazásában vesszük,
a ritmizálás kérdése. Annyira kényes ez, hogy még most akkor az a legféktelenebb szabadságot jelenti a ritmiis, annyi vélemény és irodalmi vita után elmondhatjuk, zálás terén; mert hiszen mindenki mondhatja, hogy a
hogy az egész énekeskönyv újítási ügyének ez a leg- dallam természetes hajlása és belső növése szerint annak
sötétebb pontja. A legtöbb ellenmondás és tájékozat- ritmusát én így vagy amúgy érzem. így aztán annyi a
lanság e körül tapasztalható, s jó magam is, bár a ritmus, a hány a ritmizáló. De kérdésbe tehetjük itt
héttagú dallamozó bizottsággal kétszer is vitába álltam, azt is, hogy vajjoii nem úgy áll-e a dolog, hogy minden
még arról sem lehetek biztosítva, vájjon mindenki meg- egyes dallamnak természetes hajlása és belső növése
értette-e, a mit erre nézve kifejtettem. Már csak ezért szerint való ritmusa nem más, mint az eredeti ritmus ?
is tehát meg kell most próbálnom, hogy ha dűlőre nem Ha igen, akkor czikkírónak theoriája összedőlt. De ne
is tudom vinni ezt a problémát, legalább rámutassak e okoskodjunk, hanem mivel minden theoria csak úgy ér
valamit, ha az gyakorlatilag igazolható, nemcsak én,
kérdés nehézségeire."
„Én feltétlenül a ritmizálás mellett vagyok; de hanem e lapok minden olvasója szívesen venné, ha
mivel ellentétbe kerülni a közakarattal nem akarok, czikkíró egy dallamot saját theoriája szerint való ritmost is azt mondom, hogy sokkal jobban tesszük, ha mizálásban bemutatna, hogy ekként legalább egy dalmegmaradunk a régi khorálméret mellett, mintsem elfo- lamot „természetes hajlása és belső növése szerint való
gadjuk azt a ritmizálási módot, melyet a Próbaénekes- s a zeneművészet mai állásához méltó ritmizálásban*
könyv felmutat. Mert ha megmaradunk a régi mellett, láthatnánk.
A dallamokra adott programmal eleinte részletesen
és behatóan akartam foglalkozni, de belátva annak
felesleges voltát, attól később elállottam. A programra
ugyanis, mely 1*2 sűrű oldalra terjed, oly zavaros, hogy
abból a lényeget kihámozni is nagyon bajos. Csak a legfőbb dologra, az ütemezésre, ritmizálásra szorítkozom tehát,
s kiszedegetve s szórói-szóra kiírva a czikkből az e
tárgyban mondottakat, megteszem rá észrevételeimet.

az átmenettel roppant könnyen elbánhatunk; ellenben

De lássunk egy-két ellenmondást is.
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Czikkíró feltétlenül a ritmizálás mellett van s azt
minél szebben és müvésziebben akarja érvényre juttatni;
követeli szerinte a ritmikai javítást ós változtatást a
dallamoknál mutatkozó nagy elmaradottság és művészietlenség is: és mégis — óh csodák csodája — ritmizálásról lemond, hadd maradjon továbbra is a művészietlen
állapot!
Czikkíró erőszakosnak tartja a Próbaénekeskönyv
ritmusát; a ritmizálás készségei közé mégis felvenné a
pontot és nyolczad hangjegyet. Hiszen ez sokkal erőszakosabb ritmizálást eredményezne! Ezzel a ritmus
annyira kiélesednék, hogy a dallamok egyházi jellege is
veszendőbe menne.
Czikkírónak nem kell a Próbaénekes ritmizálása,
mert az monoton, nem elég változatos; ellenben elfogadja
a sokkal színtelenebb, bágyadtabb és igazán monoton
khorálméretet.
Czikkíró barbárságnak tartja, ha magyarul ütemeztetnek az idegen franczia dallamok, melyeket —
mint Ő is elismeri — soha eredeti ritmus szerint nem
énekeltünk s a magyaros ritmizálást „délibábos ábrándozásnak" nevezi. Hát nem tudja czikkíró, hogy a németek ezen a „ délibábos ábrándozáson" régen túl
vannak, hogy ők ugyanazon „barbárságot", mit czikkíró
elitéi, a francziáktól átvett zsoltárdallamokon régen elkövették, midőn azoknak, hogy nyelvüknek leginkább
megfelelő jambusi és trokheusi versen énekelhessék őket,
khorális allabreve ütemezést adtak? Kérjük czikkírót,
hogy azt, a mit a németek megtettek, nekünk is engedje
meg s ne tiltson el bennünket attól, hogy ezeket az
idegen franczia dallamokat, s a többi idegent is velők
együtt, magyaros ütemezés által nemzeti érzésünkhöz
közelebb hozzuk és hogy azon dallamokat magyar ütemes versen énekelhessük. Ám czikkíró, kinek a magyaros
ütemezés nem kell, a franczia zsoltárdallamokat német
khorális allabreve ütemezésben elfogadja. Hát van annak
értelme, midőn idegen dallamokat eredeti, de nyelvünk
és zenénk sajátságaival ellentétes ütemezésben és ritmus
szerint nem veszünk át, ugyanazon dallamokat egy másik,
nyelvünk és zenénk sajátságaival hasonlóképen ellentétes ütemezésben elfogadjuk? De czikkíró még tovább
megy, mert nemcsak az erdélyi dallamokat, melyek eddig
ritmizálva voltak, — igaz, hogy igen különös módon —
hanem törzsgyökeres magyar dallamainkat is idegen, a
németeknél divatos khorális allebreve ütemre akarja
átírni. íme czikkíró nekünk, barbár magyaroknak nem
engedi meg, hogy a franczia és más idegen dallamok
magyarosan ritmizáljuk, mert ez kerékbetörés, jellemüknek meg nem felelő ruhába öltöztetés; de megengedi, sőt rajta van, hogy eredeti magyar dallamok jellemüknek meg nem felelő ruhába öltöztessenek s a német
allebreve ütemezés által kerékbe töressenek !
Czikkíró a ritmizálás kérdését a közönség színe
előtt irodalmi vita alapján akarja tisztába hozni, eldönteni s nem veszi észre, hogy ezen kijelentésében az a
beismerés rejlik, hogy ő a ritmizálás kérdésével nincs

teljesen tisztában. Akkor van oka, de nincs joga panaszkodni, hogy e tárgyban eddig írt fejtegetéseit nem
értették meg.
A dallamprogramm többi részét mellőzöm. Különben is a ritmus, az ütemezés kérdése a legfontosabb, s
láttuk, hogy czikkíró a német khorális allebreve ütemezés
mellett foglalt állást s e szerint ütemezné úgy a franczia
és erdélyi, mint a magyar dallamokat. Elég nekünk
ennyit tudni!
*

*
*

Láttuk, hogy czikkírónak szövegprogrammja is,
dallamprogrammja is erősen konzervatív, dallam programmja ezenfelül magyartalan is. A magam részéről
nem kérek belőle!
Szügyi József.

TÁRCZA.
Emlékezés.
(írta és a budapesti ref. egyház nagynevű papjai, Szász Károly
és Papp Károly emlékét felújító ünnepélyen 1906. márczius 25-én
felolvasta dr. Szabó Aladár, ref. lelkész).

T. Közönség 1 Az 1883-dik év ősze nemcsak leveleket hervasztott el s mezőket tarolt le, hanem hatalmas
tölgyet is döntött ki helyéből. Gyászhír kelt szárnyra
Budapestről, mely nemcsak a magyar reformátusokat
érinté fájdalmasan, hanem sok külföldi protestáns vezérember szivét is megsebezte. Töröl Pál meghalt!
Most, mikor voltakép utódairól akarok megemlékezni, nem ragadtathatom el magamat az ő működésének méltatására. Tudom ugyanis, hogy bármennyire
rövidesen iparkodnám is ezt tenni, tulajdonképeni tárgyamtól nagyon messzire eltérítene.
Arra a tényre azonban, hogy Török Pál rendkívül
mély ürt hagyott maga után, mégis rá kell mutatnom,
mert hiszen így jutunk ama kérdéshez, a melyre megkell felelnünk, hogy t. i. utódai: Szász Károly és Papp
Károly miként töltötték ki azt a tátongó ürt?
Hosszas fejtegetések helyett egy érdekes tényre
hivom fel a figyelmet, a melyet különben is sok mindenféle szempontból érdemes írásba foglalni és megörökíteni. Mikor Török Pál meghalt, a fájdalmas érzés
nagy erővel tört magának utat s a részvét rendkívül
sok ember részéről nyilvánult. A Baldácsy-terembe, a
hol a ravatal állott, seregestül tódultak a gyászolók.
Azok előtt, a kik odamentek, különös látvány tárult fel.
A ravatal mellett egy férfi állott, a kit mindenki, mint
a hideg, számító ész megtestesülését ismert, a ki sok
erős küzdelemben kemény, sőt sokszor kíméletlen harczossá edződött, a ki érzelmi kitörések iránt sohasem
volt fogékony, a ki gyakran ugyancsak kurtán bánt el
oly férfiakkal, a kik előtt sok ezer ember hajlongott s
a ki sokszor egykedvűen vagy épen büszkén mosolygott, a mikor a tanácskozások közepette másokban az
érzelmek erős és kitörő indulatokká fokozódtak s a ki

nemcsak nem rendült meg nagy változások idején, hanem sokszor maga idézett fel nagy viharokat maga
ellen és mégis a legkedvezőtlenebb helyzetekben akkor
is teljesen nyugodt volt, a mikor ellenfelei tomboltak a
lázas izgatottságtól.
Nos tehát ez az erős, bátor, sőt kemény férfiú,
Kovács Albert, volt theologiai-akadémiai tanár, Török
Pál ravatalánál sírt, zokogott keservesen, mint a gyermek, a mikor édes atyját veszíti el, s megtörve, megsemmisülve, mint az, a kinek minden reményei összeomlanak. írják fel ezt Kovács Albert életrajzába azok,
a kik a fölött tanakodnak, hogy az az erős, kemény
ember talán csak értelemből és akaratból volt összekovácsolva ! írják meg, hogy Török Pál halálakor a
szivéből feltörő fájdalom árja elborította a hideg ész
okoskodásait és széttörte az akarat vasoszlopait . . . Ez
a sirás többet jelent, mint sok ékes fejtegetés. Mert
annak a kérdésnek feltevésére ösztönöz: Micsoda zuhanás lehetett az, a mi Kovács Albertet így megdöbbentette? Az alkotások sorozatában micsoda szünetelésnek
kellett bekövetkeznie? Mily munkás kéznek kellett a
műről levétetnie s mily erélynek e földről elszállania,
hogy Kovács Albert ajkain a mélységes aggodalom fagyassza meg a büszke mosolyt s hogy szemei könybe
lábbadjanak ?
Nem csoda, hogy Török Pálnak utódot keresve,
kemény tusát vívtak a dunamelléki ref. egyházkerület
vezéremberei, s a mikor kitűnt, hogy a püspökség terhe
és dicsősége Szász Károlynak jut, egészen természetesen következett a budapesti ref. gyülekezetre nézve
az az eredmény, hogy Török Pálnak a papi székben
két utóda is lett. Hogy két utóda lett, ez nem azt jelenti, hogy az utódok erőinek egyesítésével lehetett csak
a nagynevű előd hiányát pótolni.
A mikor a budapesti ref. gyülekezet két kiváló
lelkészt is választott magának az 1884-dik év folyamán,
t. i. előbb Papp Károlyt, majd az időközben püspökké
is elhívott Szász Károlyt: akkor már nemcsak Török
Pál helyének betöltéséről volt szó, hanem az újabban
előállott sokféle feladat megoldásáról is. Akkoriban már a
püspökre nemcsak az a kötelesség terhe nehezedett, hogy
saját egyházkerületét kormányozza, hanem az is, hogy
az egyetemes konvent szervezési munkálataiban részt
vegyen. A budapesti lelkészeknek pedig, mivel a népességgel együtt a reformátusok száma is rohamosan szaporodott, új központokat kellett hamarosan alkotniok, a
vallásoktatást a megváltozott viszonyokhoz képest szervezniük, templomokat és gimnáziumot építeniök, a Kálvin-téri igehirdetés s az egyház rendes menetének irányítása mellett. Mivel tehát Török Pál utódainak nemcsak
a régebben megkezdett munkát kellett folytatniok, de
új munkákat is kellett vállalniok, nagyon helytelen dolog
lenne, ha őket egymással összehasonlítgatnánk. Különben
is egy tekintet után egyéniségükre ki kell mondanunk,
hogy jellegzetesen különböző emberek voltak mind a
hárman. És nagyságuk is egészen különböző. Török Pál

nagy volt a SZÍVÓS, kitartást igénylő erélyes szervezésben, Papp Károly az egyházi ékesszólás egén tündöklött, Szász Károly pedig a sokoldalú ós lankadni nem
akaró szellemi munkás példányképe.
*

*
*

Idézzük fel előbb annak a képét, a ki előbb költözött el 1
Azzal, hogy Papp Károlyt, mint az egyházi ékesszólás nagy mesterét tüntetem fel, egyáltalán nem akarom azt mondani, hogy egyszerűen csak kiváló előadó
volt. Igazi nagy szónok csak az lehet, a kinek a szive
tele van lelki kincsekkel. A szónoklás régi, pogány
mesterei szerint is a szónoklás művészete nem az actioval kezdődik, hanem az inventio-val. Es míg a szónok
innen oda jut, hogy a szó szárnyára bocsátja a felséges
gondolatot, nagy munkát kell végeznie. Az igazi nagy
szónok nem beszél addig, míg nincs miről beszélnie.
Mint a hangya gyűjtöget folyton; szorgalmasan olvas,
tanul, tanulmányozza az életet, s mikor hatalmas értelmével a mondanivalóját úgy elrendezte s mindent úgy
a maga helyére állított, hogy nemcsak Ő tudja, mit fog
mondani, hanem azt is tudja, hogy a kik hallgatják,
meg fogják érteni s akaratukat az ő szónoklatából kisugárzó erő szolgálatába bocsátják: csak akkor nyitja
meg ajkait szólásra. Az evangéliom szerint is: „a szív
teljességéből szól a száj!" (Máté 12, 34). A nagy apostol
pedig azt a komoly kérdést intézi mindazokhoz, a kik
prédikálni akarnak, de soha az Isten oltáráról tüzet nem
vettek: „Mi módon prédikálnak, ha nem küldetnek!"'
Oh valóban nehéz, az igaz, hogy dicső szolgálat az
evangéliom hirdetésének szolgálata! Felséges eszmény,
a mely felé inkább csak törekszünk! A kegyelem Istene
ugyan nem kegyetlen Zeusz, a ki haragszik a tőle tüzet
elragadó Prométheuszokra ; de azért mégis küzködnünk s
lelki harczokat kell vele vívnunk, ha azt akarjuk, hogy
az 0 országa tüzét reánk bízza. Arról van szó, hogy
valami olyat sajátítsunk el, a mi eredetileg nem volt a
miénk, sőt magasan állott felettünk, s azt elsajátítva
mégis érintkezésben maradjunk az emberi lélek minden
vágyával, óhajával, törekvésével, a társadalmi és nemzeti élet minden mozdulatával, mert csak így vihetjük
el az égi tüzet a szivekbe. Egy alkalommal új udvari
prédikátor tartott beszédet XIV. Lajos franczia király
előtt s az udvaronczok az istentisztelet után megkérdezték,
hogy evvel van-e jobban megelégedve vagy a régivel
volt? A király, rövid ideig tartó gondolkodás után, így
felelt: „Avval a másikkal nagyon meg voltam elégedve;
de mikor ez az új prédikátor beszélt, kezdtem magammal
nagyon elégedetlen lenni". íme, erre kell törekednünk!
Mások megmozdítására, megindítására! Arra, hogy az
emberi lélek felkeljen, keresse Istenét s visszatérjen az
atyai házba, hol szeretet és béke várja. De ha magunk
meg nem ízleltük a mennyei italt, hogy leszünk képesek
azt másoknak ajánlgatni ? Bizony nagy felelősség! Hiszen
még Goethe is, ez a nagy művész, a ki oly jól ismerte

az emberi lélek húrjait, mennydörgő
Faustjában a száraz lelkeknek:

hangon kiáltja

Wenn ilir's nicht fiihlt, ihr werdct's nicht erjagen.

És ismét:

ébresztett, többen valami szűk látkörű szekta tagjaivá
lettek. Hogy ez milyen seb volt szivén, annak bizonyítására felhozom, hogy ez esetet még budapesti lelkész
korában is gyakran emlegette.
(Folytatása következik.)

Ihr werdet nie Herz zu Herzen schaffen,
Wenn es euch nicht von Herzen geht.

Ha aztán valakinek a lelki tartalom előterjesztésére hatalmas, az érzelmek és indulatok minden árnyalatának kifejezésére alkalmas hang és előadási képesség
is adatott: akkor előáll a nagy egyházi szónok, az emberi életben a legnagyobb és legáldásosabb hatalom
Már most bizonyára azt várjátok, hogy jellemezzem
Papp Károly ragyogó ékesszólását s mutassam ki, hogy
mennyire felelt meg amaz Isten és emberek által kivánt
követelményeknek ?! Félek azonban, hogy ha fényes
szónoki alkotásainak és sikereinek bűvkörébe lépek,
akkor ez leköt és fogva tart, úgy hogy azontúl másféle
tevékenységét nem leszek képes méltatni. Pedig igazságtalanság volna meg nem emlékeznünk arról, hogy
kiváló tehetsége s tudományos képzettsége már ifjú
korában feltűnést keltett s a 60-as évek elején a budapesti ref. theologiai akadémia egyik tanára lőn. Tanári
működése nem sokáig tartott s betegeskedése arra kényszerítette, hogy vidékre menjen. Előbb Laskón, majd
Szigetszentmiklóson hirdette az igét. Úgv látszik, hogy
az a fájdalom és keserűség, a mely egész életében
kisérte s még halála előtt közvetlenül is egy szép, de
bánatos fohászban tört magának utat, már akkor szivébe költözött. Úgy látszik, hogy mindig betegebb volt
testileg, mint sokan gondolák, s betegségével való küzdelme is borút vont lelkére. A felől pedig nincs semmi
kétség sem, hogy a ki theologiai tanárból lett lelkésszé,
annak a szive mélyén, ha nagyon eltemetve is, Valami
kifejezhetetlen szomorúságnak kell lakoznia, mert hiszen
az ilyen lépés azt jelenti, hogy az illető szive tele kínnal, mert úgy látja, hogy a theologiai tanárokra bízott
prófétai, tehát gyújtó, elevenítő, eszméitető munkával a
magyar protestánsok szivéhez közel férni még nem lehet.
A ki egész lélekkel volt theologiai tanár és tudós, úgy
lesz lelkésszé, az eszményeiben némileg csalódva lesz
azzá. Már pedig Papp Károly egész lélekkel volt tanár.
Nagyszabású elme és igazi tudós értelem, a mely folyton tanul, folyton kutat és folyton érdeklődik a szellemi
világ kérdései iránt. A szellemi világ akármely oldaláról
tárul fel előtte, mohón kap annak lángtengere után,
még ha néha megperzseli is a szárnyait. Papp Károly,
bárhova vezette is élete útja, a tudomány iránti érdeklődését sohasem veszítette el s figyelmét nem köthette
le az egyházkormányzás, sőt még a theologiai tudományosság sem, hanem bölcsészeti és természettudományi
kérdésekkel is foglalkozott.
Fájdalom azonban, hogy a
mezejére lépett, újra csalódott.
hirdette az igét, s meg kellett
közül, a kiket a mindennapiság

mikor a gyakorlati élet
Laskón egész lélekkel
érnie, hogy a lelkek
álmából eszmélődésre

Az átlag-ember hívtelensége.
Bibliamagyarázat. írta: J. H. Joivett.
Máté 25:14—30.
(Folytatás és vége.)

Gondolataink nem járnak egyedül. Minden egyes
gondolathoz más gondolatok is csatlakoznak, mint annak
kisérői és folyományai. Ennek az embernek az Ő saját
hasznavehetetlen középszerűsége felől táplált gondolata
az erkölcsi hanyagság okává vált. Gondolkozásmódja
alakította ki magaviseletét. De a magaviseletnek visszaható ereje van: uralkodik a gondolatok felett és új
gondolatokat támaszt. A megszokott indolenczia, a mely
az oktalan ön-lebecsülésből támad, alakító hatással van
a gondolatokra és így a további magaviselet szerző
okává válik. Mily szellemi hatás szülőanyjává lesz ez
az erkölcsi indolenczia? Miként gondolkodik az ilyen
ember az Isten felől ? A kötelességmulasztás mindig
érezteti hatását az Istenség felől való gondolataink kialakításában és színezésében.
Kövessük csak emberünk gondolkozásának irányát,
így szólt önmagához: „Csak kicsiny tőkével rendelkezem, s ily csekély befektetéssel nem nyerhetek semmit!"
És így gondolkozván, csakugyan nem fogott hozzá semmihez sem. De lelke azt súgta, hogy Isten még számadásra vonja., „Számadásra? Mert ő kegyetlen ember,
a ki ott is arat, a hol nem vetett és a hol nem vetett,
ott is takar! Kamatot kiván, pedig nem adott tőkét.
Sokat kiván, holott semmit sem adott!" így hangzik a
mérges és elkeseredett hangú vádlevél, a melyet a morális negligencziában eltöltött élet állít ki az Isten ellen.
„Az Isten a hibás!" „Te kegyetlen ember vagy!" Mily
elfajult ez az okoskodás! De hiába, ha a szív tisztátalan, a szemek sem láthatnak világosan. Megmérhetetlen sokan gondolkoznak ily elfajultan az Isten felől,
csak azért, mivel életüket haszontalan semmittevésben
töltötték el. Semmi sem erősítheti és tisztíthatja jobban
a Mindenható felől táplált gondolatainkat mint a kötelességnek hűséges és pontos elvégezése. Minden bölcsen
befektetett talentom mélyíti és szélesíti szellemi felfogóképességünket. De ha talentumainkat haszontalanul hevertetjük, azokat a szemüvegeket ássuk el, a melyeken
keresztül az Isten dolgait megláthatjuk és magyarázhatjuk. Lesznek szemeink, de nem látunk velők.
Lássuk tovább ennek gyászos következményeit.
Gondolatainkat nem választhatjuk teljesen külön egymástól. Nem egymástól elrekesztett részekből vagyunk
alkotva, mintha egyik részünk teljesen független lehetne
a másiktól. Az ember alapgondolatai kikerülhetetlenül

befolyásolják alapérzelmeit és példázatunk emberében
a félelem érzetét keltették fel. „Féltem!" Nem épen
hogy rettegett volna, csakhogy egyáltalában irtózott az
Istenre gondolni. Ha barátai a beszélgetést az Istenre
irányították, emberünk nagy hirtelenséggel más tárgyra
tért át. A legnagyobb nehézséggel járt, hogy valaki a
Mindenhatóról szóló beszélgetésbe belevigye. Mindenről
másról, csak 0 róla ne ! Azokhoz hasonló lett, a kikről
Pál apostol így ír a Rómaiakhoz intézett levelében:
„Az Isten igazságának nem adták magokat alája". Az
Istenre való gondolás légköre idegen volt reá nézve, s
ha ebbe került, kétség és nyugtalanság fogta el. így
van ez az olyan emberekkel, a kiknek isteni adományait rozsda emészti és a kik nem érvényesítik erőiket
a közös szolgálatban. Az Úrtól való elidegenedésük
meglátszik az Úrra gondolni nem akarásból, s hogy az
ő visszatérésének még a gondolatát is igyekeznek elűzni
maguktól. Ha erkölcsileg és szellemileg egészségesek
volnánk, oly buzgón és oly örömmel gondolnánk mindenkor Istenre, mint a hű férj az ő szerető és jó feleségére. S nézzük csak, mi volt az eredménye az Istenre
gondolástól való félelemnek ? Nem eredményezett az
benne erkölcsi megjavulást. Meglehet, hogy néha-néha
imádkozásra késztette, vagy talán elvitte a templomba
is; de sokkal inkább hihető, hogy még mélyebbé tette
lelkében az Istentől való idegenkedést. A félelem nem
vezet senkit megszentelődésre. Hanyag volt továbbra is.
Sőt mindig mélyebbre ásta a gödröt s abba mind önzőbb
és Tomlásra vivő indoleneziával rejtette el urának kincsét.
De mi mindennek a vége ? Mi a végzete az ilyen
eljárásnak? Lehetetlen, hogy talentumunkat elássuk és
mégis megtartsuk. Az Isten világrendjében ép úgy megvan a törvénye az elfajulásnak és hanyatlásnak, mint
a megújulásnak és előrehaladásnak, — és az elásott
kincs mindenkor a pusztulás martalékává leszen. „Vegyétek el tőle a talentomot!" Nem önkénykedő ítélet
ez. Nem is olyan ítélet ez, a mely csak abban az ünnepélyes, utolsó órában mondatik ki, a melyben Isten
színe előtt megjelenendünk. Annak ideje mindenkor
jelen van. „Most van az ítélet !" A pusztulás erői megkezdik munkájokat a talentomon, abban a pillanatban,
a mikor elástuk. Kezdjük elveszteni azt, abban a szempillantásban, a melyben megszűntünk azt használni. Az
az élej, a mely kamatot nem hoz, el fogja veszíteni
tőkéjét is. „A kinek nincs, a mije vagyon is, elvétetik
tőle !" Ha életünket gondatlan önzésben éljük le, lelkünknek minden altruista idege elsorvad. Ez rémítő,
irtóztató bizonyosság. Az ember kezdheti életét szerény
tőkével és bevégezheti úgy, hogy nem marad egy árva
fillére sem.
„Vessétek ki a haszontalan szolgát a külső sötétségre!" JEz sem önkénykedő és szeszélyes ítélet. Ha mi
magunk oltjuk el a világosságot, ha elfojtjuk és elvonjuk tőle a levegőt önző és gondatlan tétlenségünk által,
— mi következhetnék el reánk más, mint a sötétség?
Felemelő valami, a mikor látunk öregeket, a kiknek

hűséggel és bölcseséggel használt talentumai fénylenek,
ragyognak, mint a nap. Felemelő az ilyen embereket
szemlélni öregségükben. Lelki hajlékuknak minden szobája ki van világosítva, az egész házat édes zene
hangjai töltik be, és minden elő van készítve az Úr
eljövetelére. De fájdalmas, borzasztó látni embereket,
a kik kialudt lámpákkal érkeznek, s a kik már "benne
vannak a sötétségben, a pusztulásban, a melybe az Isten
nélkül való tétlen élet vezet. „Ott lészen sírás és
fogaknak csikorgatása!" Nem fűzök e szavakhoz semmit. Hagyom csak úgy, a mint vannak. Oh azok a
keserű könnyek, a melyek az éjszakában, a lelkifurdalás
örökös éjszakájában hullanak! Annak az életnek, a
mely ostoba ön-lebecsüléssel kezdődött, vége csak sötét,
zordon tönk lehet!
H. I.

K ÖN Y VTS M E RTETÉS.
Hitelvi vonatkozások a „Papi Lexikon"
bírálatára.
Mindenkor nagy hálát és köszönetet érzek a Papi
Lexikon azon tisztelt bírálói iránt, a kik, a szakértelmet
jóakarattal, az igazságot szeretettel párosítva, nyilvánítják véleményüket A kiknek czéljuk nem az elkeserítés
és ledorongolás, hanem a jó és rossz, a helyes és helytelen egyaránt méltányos feltárása által annak az őszinte
munkálása, hogy az említett Lelkészi Tár minél hasznavehetőbbé és tökéletesebbé váljék. Én, mint szerkesztő,
mondhatom, sokat tanulok a lelkiismeretes bírálatokból
s a belőlük merített tanulságokat az újabb-újabb kötetekben gondosan igyekszem értékesíteni. A mit nem
helyeslek a bírálatokban s olyan, mely a Tár irányára,
jellegére, czéljára, vagy külső Ökonómiájára tartozik,
tehát szorosan érinti a szerkesztői feladat körét, arra
rendszerint a Papi Lexikon előszavában szoktam megtenni — mindig az ügy érdekében, sine ira et studio —
észrevételeimet. Most azonban olyan bírálói megjegyzésekre kívánok röviden reflektálni, a melyek nem a szerkesztésre vonatkoznak. Azért teszem azokat e b. lap
hasábjain.
A megjegyzéseket, illetve kifogásokat dogmatikai
vonatkozásuknál fogva eléggé lényegeseknek tartom arra,
hogy velük foglalkozzam, pusztán a tárgyat nézve és a
bírálók személyétől teljesen eltekintve. Czélom nem az
okvetetlen kötődés és vitatkozás, hanem a jóakaratú felvilágosítás ós tisztázás az érintett s alább említendő
kérdések ügyében. Ismétlem, hogy a Lexikon méltányosan ítélkező bírálói iránt általában hálára és köszönetre
vagyok kötelezve.
A Prot. Egyh. és Isk. Lap bírálója (1906. 5. sz.)
egy helyen ezt írja: „Kerekes Gyula hangsúlyozza beszédében a józan hitet. Ah! kedves lelkésztársam, az ifjúság hit dolgában nagyon is józan és reáférne egy kevés
abból a pünkösti részegítő italból! Az ú. n. józan prédikálás és vallásosság olyasvalamit jelent, a melynek

nincs színe, sava és zamatja!" Gondolom, hogy micsoda
szomorú tapasztalat adta a derék bíráló tollára ezeket
a szavakat. De engedjen meg, nem szerencsés formát
választott keserűségének kifejezésére. A józan hit s
annak prédikálása ellen támadólag lépni fel annyi, mint
a református dogmát ostromolni. Hová fejlődünk, ha még
a józan hit hangoztatásáért is elítéljük lelkipásztorainkat ! ? Mert azt mondanom sem kell a bírálónak, hogy
a józan hit korántsem az, a mit a tudomány észhitnek
(fides rationalis) nevez, s mely a maga egyoldalúságával,
az észnek szinte istenítésével kétségkívül elvetendő. A
józan hit az, a mit a ref. dogmatikák általában tanítanak; s a mit a jó, öreg Somosy jellemzően így határoz meg: „A hit, szintúgy, mint a tudás, erős és kielégítő okokon alapult m e g g y ő z ő d é s ( K e r . hittudomány.
17. 1.) Az ilyen hitben van meg a keresztyén fidesnek
mindhárom ismertető jele: a notitia, assensus és fidutia.
Erre a hitre oktatjuk a konfirmáczióhoz való készítés
alkalmával is gyermekeinket, mikor a kátéból azt tanítjuk nekik, hogy a reformált ker. vallás igazságai mind
a józan okossággal, mind a szentírással legjobban megegyeznek.
De nem akarok itt bővebb dogmatikai fejtegetésbe
bocsátkozni, a mi a tudós bírálóval szemben különben
is felesleges. Ennek elmondását azonban szükségesnek
tartottam. Még csak azt említem meg, hogy mi a Tiszántúl dr. Erdős József jeles tankönyve (Keresztyén hittan
ós erkölcstan) nyomán gimnáziumi növendékeinknek ezt
tanítjuk: „Nagy az eltérés a róm. kath. és prot. felfogás közt a hit tárgyára és okára nézve is, a mennyiben a protestantizmus mindenkitől megkívánja, hogy
ismerje és tudja: mit és miért hisz (ez a fides explicita);
a róm. kath. egyház ellenben az általa körvonalozott tantételeket és rendszabályokat minden indokolás vagy
kifejtés nélkül kötelezőleg rákényszeríti minden jámbor
hivőre (ez a fides implicita)." Ha hát az iskolában ezt
tanítjuk, mint helyes prot. hitelvet s mint a mely épen
megkülönböztet bennünket a romanizmustól, — kérdem,
nem lehet-e akkor ugyanazt hirdetni növendékeinknek a
szószékből is?
A másik bírálói megjegyzés, melyre észrevételt
óhajtok tenni, a Dunántúli Prot. Lap ez évi 11. számában jelent meg. Szól ekképen: „A 271. lapon (a
Papi Lexikonban) ezt olvassuk: „És most tihozzátok
fordulok konfirmáló ifjú hívek I" Helyesen: konfirmálandó ifjú hívek! Igaz, hogy nem egy műveltnek látszó
egyén mondja ezt divatból: „Ma konfirmált a fiam, vagy
a leányom". De a ki kerüli a nyegle felületességet és
ismeri e szónak elég egyszerű és világos jelentését, az
nem fog menni a világtalannak útján. Mi, a kik egyetlen konfirmálandó gyermeket sem konfirmálunk úgy,
hogy meg ne órtetnők vele, mi az a konfirmáczió, nem
adhatunk táplálékot az ilyen értelmetlenségnek. Elvégre
annyit minden református embernek tudnia kell, hogy
nem az ágendás gyermekek konfirmálnak (kit? talán a
papot ?), hanem a pap konfirmálja őket. Azért nem hagy-

hattam megjegyzés nélkül e hibás kifejezést, melyről
különben azt hiszem, csak sajtóhiba, mert azt nem tételezhetem (nem is tételezem) föl a különben szép beszéd
írójáról, hogy ő maga is tévedésben volna és tévedést
terjesztene ilyen elemi dolgokban".
Eddig a bírálat. Kemény beszéd ez. Engem is illet,
mint szerkesztő-korrektort. De kinyilvánítom, hogy az
illető erősen megrótt szó nem sajtóhiba; a szerző öntudatos gondolkozásának a kifejezése és mint ilyen, egészen
helyes dogmatikai felfogásból ered, bármennyire ellenkezni látszik is a köznézettel és megszokott rossz szóhasználatával.
Vizsgáljuk csak egy kissé a dolgot közelebbről és
mélyebben!
Kálvin, elvetvén a konfirmáczió sákramentomi jellegét, az apostoli kor hiterősítő szokását kívánta meghonosítani, t. i. a ker. vallástanítást, azzal a czéllal, hogy
a gyermekek vagy a felserdült ifjak az ő hitükről a
gyülekezet színe előtt számot adjanak. (Institutio 1836-iki
kiad. magyar ford. 249. 1. és az 1559-iki kiad. magyar
ford. IV. k. 13. fej.) Sehol egy szó sincs arról nagy,
alapvető művében, hogy a lelkészek erősítik meg hitökben az ifjakat. A reformátorok általában nem nagy jelentőséget tulajdonítottak a konfirmácziónak. Luther a szentelt víz mellé tette és csak czeremóniának nevezte.
(Luther M. három alapvető reformátori irata, magy. ford.
259. 1.) Ez a szertartás a XVIL század végéig nemhogy
fejlődött volna a prot. egyházakban, de elhanyagolva,
határozottan visszaesett. A pietizmus újította fel, tette
általános és ünnepélyes szertartássá. Sperer kimondta:
a konfirmácziót űgy kell tekinteni, mint a keresztségi
kötés megújítását és a keresztségben tett fogadás megerősítését. íme, még mindig az a gondolat, hogy a gyermek erősíti meg szövetségét és hitét s nem az egyház,
annál kevésbé a lelkész erősíti őt meg hitében.
A konfirmáczió elnevezést is a pietista korban
kapták fel a protestánsok. Ez nem reformátori név.
Állítólag Brémában Undereyk használta először 1672-ben
(E. Böhl: Dogmatik. 1887. 562. 1). Hogy az ősi katéchuménos helyébe mikor lépett a helytelen konfirmandus
szó használata, azt hamarjában nem tudnám megmondani ; de bizonj'os, hogy róm. kath. eredetű. Ott a püspök a konfirmans és a bérmagyerek a konfirmandus.
De ha mi a lelkészt hiterősítő joggal felruháznánk,
akkor már megtennénk az első lépést az áldozárság és
a papság isteni intézménye felé.
Mi reformátusok Sperernek és követőinek felfogását sem tesszük mindenben magunkévá, s azt tartjuk
Böhl-le 1, hogy a konfirmácziónak balgatag értelmezése
az, mintha általa a katéchninénus a keresztségben tett
szövetségét megújítaná (Dogmatik 562. 1.). Azt valljuk,
a mit dr. Erdős József idézett müvében röviden így foglal össze: „A református ker. egyház eleitől kezdve
szükségtelen külsőségnek nyilvánított minden evangéliomellenes cselekményt s az ú. n. konfirmáczió helyett a
felnőtt gyermekeknek az úrvacsorához való előkészíté-

sét honosította meg (admissió). Ez abban áll, hogy az
Úr asztalához először járulni óhajtó keresztyének — felnőtt gyermekek és áttért nagykorúak egyaránt — a
gyülekezet előtt hitükről vallást tesznek és ezzel egyidejűleg magukat a gyülekezeti tagok kötelességeiben
és jogaiban való részvételre elkötelezik. Ha mégis a
konfirmáczió elnevezést hagyományos szokásból használjuk, ezzel csak azt jelezzük, hogy az úrvacsorához először járulók nem konfirmandusok (azaz hitükben a lelkipásztor által megerősítendők), hanem ők maguk a konfirmansoJc (azaz hitüket vallástétellel megerősítek, hitükről bizonyságot tevők), a kik idvességüket a reform,
keresztyén egyház tanítása szerint egyedül Krisztusban
keresik és találják fel" (34. 1.).
íme tehát nem a szokatlan konfirmáló, hanem a
megszokott konfirmálandó szó az, mely dogmatikailag
meg nem állhat, ugyanazért annak elhagyása szükséges,
s ehhez mérten kell aztán a konfirmácziói oktatást is
helyes irányba terelnünk
S. Szabó József.

BELFÖLD.
A ref. zsinat ülései.
Zsinatunk negyedik ülésszakát tartotta e héten. Az
ülésszak a lehető legrövidebb volt. Alig néhány fontos
tárgy került azon szőnyegre.
Kedden, 27-én reggel csak formális ülést tartottak.
A póttagok behívásáról számoltak be, a megjelenteket
vették számba és a következő ülés napirendjét állapították meg. A póttagok közül ez alkalommal behivattak :
Tóth Sándor, Kozma László, Kenessey Miklós, Konkoly
Thege Béla., Faragó János, Kövér András, Nagy József,
Tóthfalussy József, Nagy Lajos, Gáspár János, dr. Finkey
Ferencz, Szalay László, Szele György, Sinka Sándor,
Berey József, Szegedi Gyula, Szabó Lajos.
A szerdai. 28-diki ülésen harmadik olvasásban elfogadták az I., VIII., IX. t.-czikkeket, a melyek az egyházalkotmányt, továbbá a külföldi magyar református
hívek gondozásáról és a zsinati törvényeknek HorvátSzlavonország területén leendő végrehajtásáról szóló
intézkedéseket foglalják magukban.
Majd az iskolaügyi bizottság jelentését tárgyalták,
a melyet Fejes István elnök és Radácsi György előadó
mutattak be. A theologiai és jogi akadémiák fentartásának és tanáraiknak az államiakkal egyenlő javadalmazásának kérdését egyelőre eldöntött dolognak tekinti
a zsinat és kimondta, hogy e tárgyban újabb lépések
tételére nézve nincs szükség. A netalán szükségessé
váló lépések megtételére azonban felhívta az egyetemes
konvent figyelmét.
Az állami egyetemeken szervezendő prot. theologiai
fakultásra nézve a zsinat kimondotta, hogy „az állami
egyetemi theol. fakultáshoz való törvényes jogunk elvi
fentartása és hangsúlyozása mellett, a közös prot. theol.

fakultás kérdésének minden irányú figyelemmel kisérését,
szükségszerű és időszerű fejlesztését egyetemes konventünkre bízza". Dr. Bartók György püspök szólalt fel e
pontnál erősen, hangsúlyozva a theologiák egyetemre
vitelének szükségét. Haza, egyház és egyetem érdeke
kívánja ezt. Szólottak még: Sándor József, Radácsi
György, Fejes István.
A debreczeni egyetem kérdése hosszabb és élénkebb
vitát keltett. A bizottság javaslatát, szövegezése miatt,
a melyből könnyen azt lehetett volna következtetni, hogy
az egyetemes egyház a debreczeni egyetem létesítésének eszméjét feladta, mellőzték. E helyett Sídyok
István esperesnek gr. Tisza István által módosított határozati javaslatát fogadták el. Ez így hangzik: „Az egyetemes egyház, habár a magyarországi református, esetleg a két protestáns egyház végső törekvési czélját csak
egy, Debreczenben felállítandó református vagy protestáns egyetem létesítése képezheti : mindannak daczára, a
mai nehéz viszonyok és kedvezőtlen körülmények figyelembevételével, mivel az 1891—93-iki budapesti zsinat
is a bölcsészeti fakultás létesítését jelölte meg az egyház
elsőrendű sürgős szükséglete gyanánt: megbízza az egyetemes konventet, hogy a debreczeni bölcsészeti fakultás
ügyét újból vegye tárgyalás alá; vegye fontolóra, mely
módon és mérvben volna az egyetemes egyház anyagi
ereje ama nagy czél elérésénél igénybe vehető s a tiszántúli egyházkerülettel az eddig rendelkezésre álló alapokból, a nyert alapítványokból és adományokból, esetleg
egyetemes egyházi segélyből s az Í848": XX. t.-cz. értelmében nyerhető államsegélyből teljes erővel törekedjék
mielőbb olyan bölcsészeti fakultás felállítására, a mely
mint állami érvényességű tanárképző szolgálja a református vagy akár a protestáns egyház magasabb érdekeit
s elégítse ki a felekezeti tanárképzésnek több oldalról
támasztott s egész egyházunkra nézve áldásosnak Ígérkező várakozásokat." Különösen gr. Tisza István nagy
figyelem közt elmondott beszéde keltett e tárgynál nagy
hatást. Nincs nála nagyobb barátja a protestáns kultúrának — mondá. De ma egészen más a verseny, mint
régen volt. Ma a nemzeti kultura terén előláll a magyar
állam. Azért elcsüggedés, elégedetlenkedés ne fogjon el,
ha látjuk, hogy czéljainkat olyan hamarosan, mint szeretnők, megvalósítani nem tudjuk. Az anyagi eszközök
megszerzése hosszú idő szívós munkája lehet. Csak
inferióris kulturális intézeteket ne rendezzünk be. Összes
erőinket szűk körre korlátozzuk, hogy elsőrendűt alkothassunk. Először Debreczenben is csak a tanárképző
egyik részét kell megvalósítani, azt, a melyik a humanisztikus tárgyakkal foglalkozik. De az legyen méltó
versenytársa az államiaknak.
Még a gazda számadásának megvizsgálására küldtek ki bizottságot. Elnöke: gr. Dégenfeld József, előadója:
Váró Ferencz, tagjai: Antal Gábor, Merczner Béla, Mády
Lajos. A bizottság a konventnek számol.
A csütörtöki, 29-diki ülésen két fontosabb kérdést
tárgyaltak. A diakonissza-ügy az egyik, a presbiteri szö28

vétség jelentése a másik, Az elsőt Garzó Gyula adta elő.
Hosszasan ismertette a diakonissza-ügy történetét Magyarországon, a konvent által 1903-ban kiküldött bizottság
működését, Debreczennel folytatott sikertelen tárgyalásait.
Végül indítványt terjesztett be, hogy a kérdést újból
adják ki a konventnek. Nagy Károly, Széli Kálmán.
Dombi Lajos felszólalásai után, a kik különösen azt
hangsúlyozták, hogy nemcsak Debreczen, hanem a többi
vidéki nagyobb város figyelmét is fel kell hívni ez ügyre
— a zsinat Garzó indítványát elfogadta.
A presbiteri szövetség keleti osztályának jelentése
Londonból az elnök és titkár aláírásával ellátva jött a
zsinathoz. Nagy Károly mutatta be ezt. A jelentés különféle dolgokról szól. Utal a franczia reform, egyház újabb
helyzetére s ebből eredő szigorú pénzügyi viszonyaira.
Figyelembe ajánlja ezt. Elmondja, hogy a franczia prot.
egyház újabban három részre szakadt: az egyik szigorúan
ragaszkodik a hitvalláshoz és a presbiteri szervezethez.
Ezzel a szövetség fenn fogja tartani az összeköttetést.
Örvend, hogy a magyar egyház is hivatalosan belépett
a szövetségbe, mert ezáltal ők nyernek számban és reméli,
hogy a magyarok nyerni fognak a szellemiekben. Csehországban, Prágában júl. 1-én konferencziát tart. Kanadában a különböző hitvallásúak egyesülnek a közös
munkára. Az Egyesült-Államokban is így 1 Végül kéri a
zsinatot, hogy rendelje el a nov. 27-én kezdődő külmissziói imahét megtartását a magyar gyülekezetben.
Nagy Károly a kérvényi bizottság nevében ezt az indítványt terjesztette be: „A zsinat a jelentés részleteibe
nem bocsátkozik, általánosságban azonban tudomásul
veszi azt; hanem az utolsó pontban kért intézkedést, a
mely külmissziói imahét megtartására vonatkozik, mint
egyházunk egész jellemétől idegen, methodisztikus vonást
mellőzi, annál inkább, mert meg van győződve a felől,
hogy az Istenországa külső és belső terjedése gyülekezeteinknek úgy egészükben, mint tagjaiban, mindennapi
imáik és munkásságuk tárgya". A zsinat ezt az indítványt egyhangúlag elfogadta. Dr. Bartók György püspök
ez ügy gyei .kapcsolatban éles támadást intézett a presbiteri szövetség ellen. Sajnálja — úgymond — a pénzt,
mit évente oda fizetnek. Milyen ez a szövetség, mutatja
az a hang, melyen ír, hogy a magyarok belépése által
ő nyert számban és a magyarok tőle nyerni fognak
szellemiekben. Az ő lelke eddig se emelkedett dolgaik
láttán, ezután se vár tőlük semmit. Gr. Dégenfeld József
sajnálkozott a kifakadáson, mert, ha más szelleme van
is némileg a külföldnek, óhajtja vele az érintkezést.
Még azt határozták el, hogy a lelkészi pragmatika
és a reformáczió-ünnep megülésének kérdését a már
hozott határozatokkal megoldottnak tekintik, és hogy
a halotti énekeskönyv ügyét az új énekesével együtt
intézik el.
Végül a törvényszövegbe a hivatkozások beillesztésére küldtek ki egy, az előadókból és jegyzőkből álló
bizottságot. Az ülés 1 12 órakor végződött.
Ezután csaknem egy óra hosszat tartó bizalmas

értekezletet tartottak teljesen zárt körben. Az egyházi
törvények szentesítés czéljából leendő felterjesztésének
idejéről vitáztak elég hangos szóval. Végre is gr. Tisza
István tervén nyugodtak meg.
Lapunk zártakor még folyt a zsinat negyedik napi
ülése.
Tudósító.

A Kálvin-szövetség megalakulása.
A Kálvin-szövetség megalakítása ügyében márcz.
27-én délután tartatott meg Budapesten, a ref. főgimnázium dísztermében az értekezlet.
A szövetség nagyjelentőségű eszméje felkeltette
az érdeklődést és az értekezletre nagy számmal hozta
össze a ref. egyház és a ref. társadalom kiváló tagjait.
Az értekezlet, Petri Elek indítványára, Antal Gábor
dunántúli püspököt és dr. Darányi Ignácz dunamelléki
főgondnokot kérte fel az elnöki székek elfoglalására.
Antal Gábor imádsága után dr. Darányi Ignácz vezette
be a tanácskozásokat a szövetség czélját és jelentőségét fejtegető beszédével. A XX. század mozgató eszméje
— mondá — a szocziális kérdés. Az ezzel való foglalkozást az egyház ki nem kerülheti, nemcsak azért,
mivel a szocziális kérdés magát az egyházat is közvetlenül érinti, hanem azért sem, mivel az evangéliomi egyháznak egyenesen hivatása, hogy a nagy társadalmi
kérdések megoldásába jótékonyan belefolyjon. Az evangéliomi egyház krisztusi alapjai változhatatlanok s azokat
a haladó idő túl nem fogja szárnyalni soha; de az egyháznak, mint élő, külső szervezetnek figyelembe kell
vennie a haladó időt és az egyes korok nagy mozgató
eszméit s úgy kell berendezkednie ós hatnia, hogy vezető,
nemesítő erejét és szerepót megtarthassa. A Kálvinszövetség, a mikor az egyháztársadalmi működés körébe
be akarja vonni a gazdasági és szocziális élet jelenségeit és békés rendezését, ezt a czélt kívánja szolgálni.
A jegyzőkönyv vezetésére dr. Nemes Bertalant, a hitelesítésre Petri Eleket és Szilassy Aladárt kérvén fel, megnyitotta az értekezletet.
Az alapszabályok általános tárgyalása során Antal
Gábor püspök azt hangsúlyozta, hogy a szövetségnek
nem az egyházon kivül, hanem azon belül, mint egyháztársadalmi intézménynek van csak létjogosultsága.
Hamar István theol. tanár azokra a gyanúsításokra
hívta fel a figyelmet, a melyekkel a Magyar Szó a
szövetséget és annak tervezőit illette. Kérdést intézett
tehát a tervezőkhöz, hogy van-e a szövetség háta mögött
politikai czélzat s klerikális csapda akar-e az lenni?
A feleletet dr. Bernát István adta meg, kijelentvén,
hogy a Magyar Szóban megjelentek merő rágalmak és
csak ama nemtelen gyanúsítások sorába tartoznak, a
melyektől csak úgy hemzseg a nevezett lapnak minden egyes száma. A rágalmakat czáfolni sem tartották érdemesnek, mert meg vannak győződve a felől,
hogy a magyar kálvinista egyház tagjai felnőtt, a saját
eszükkel gondolkozó emberek, a kik magukat sem a szö-

vetscg- tervezői, sem a Magyar Szó által becsapatni nem
engedik.
E nyilatkozat után Hamar István azt indítványozta,
hogy az értekezlet a leghatározottabban utasítsa vissza
a Magyar Szó gyanúsításait. Az értekezlet azonban, azzal
a kijelentéssel, hogy a rágalmakra reflektálni sem tartja
érdemesnek, egyszerűen napirendre tért az ügy fölött.
Pokoly József és Nagy Károly kolozsvári theol.
tanárok a szövetséget az egyházon kivül, pusztán mint
társadalmi szövetséget szeretnék inkább látni.
Nóvák Lajos sárospataki theol. tanár perhorreskálja a szövetséget. Az egyháznak, mint ilyennek, saját
magának kellene a szövetség alapszabályaiban kitűzött
czélokat elérni. Különben is, a mi jó és megvalósítható
a szövetség czéljai között, az már benne van a belmissziói
egyesület programmjában is. A mi pedig ezeken kivül
még van benne, az megvalósíthatatlan s nem is tartozik
az egyház feladatai közé. Indítványozza tehát, hogy a
szövetség eszméjét egyszerűen vegyék le a napirendről.
Ligárt János nyug. százados a legmelegebben
üdvözli a szövetség eszméjét.
Szilassy Aladár, a belmissziói egyesület elnöke kijelentette, hogy bár a Kálvin-szövetség programmja sok
tekintetben rokon a belmissziói egyesületével, de azért
a belmissziói egyesület nem érzi magát félre tolatva
általa, sőt hiszi, hogy a Kálvin-szövetség támogatására
leend a belmissziói egyesületnek.
Az általános vita befejeztével szavazásra bocsátotta
az elnök Nóvák indítványát; de bizony a mellett csak
az indítványozó egymaga szavazott s így az értekezlet
belement az alapszabályok részletes tárgyalásába.
A részleteknél komolyabb viták már nem fejlődtek
ki. Az indítványozott módosítások simán mentek keresztül s végül a megállapított alapszabályok szerint kimondatott a Kálvin-szövetség megalakítása.
A szövetség ideiglenes elnökévé dr. Kovácsy Sándor, a budapesti ref. egyház algondnoka, jegyzőjévé
dr. Nemes Bertalan választatott meg, a kiket megbízott
az értekezlet az alapszabályoknak a belügyminiszterhez
leendő felterjesztésével.
A szövetség hivatalos megalakulása s a tisztikar
és választmány megválasztása majd csak az alapszabályok helybenhagyatása után fog megtörténni.

H, I.

IRODALOM.
Koporsó feletti imák, rövid síri szókkal. írta
néhai Edes Vincze, tiszatarjáni ref. lelkész. Sajtó alá
rendezte Okos Gyula theologus. Ára 2 kor. Kapható
Trócsányi Bertalan könyvkereskedőnél Sárospatakon.
Ismertetéséről gondoskodunk.
Hazaszeretet. Tizenegy alkalmi beszéd. IrtaDanóczy
Antal nagykőrösi ref. főgimn. tanár. Ára 1 kor. Kapható
szerzőnél.
Az evang. lelkipásztor hivatalában és a szószéken. Irta ifj. Draskóczy Lajos alesperes. Ára 1 kor.

Kapható szerzőnél Eperjesen. A tartalmas tanulmányt
ajánljuk a lelkipásztorok figyelmébe.
Előfizetési felhívás. A bécsi béke 300 éves évfordulóján, május 20-án tartandó istentiszteletre egy elő :
és utóimával ellátott emlékbeszédet adok ki, melynek
előfizetési ára portóval 35 fillér. Előfizetési pénzek alólírotthoz Makóra küldendők. Benkö Viktor, segédlelkész.
A magyar mithologia klasszikus eposzainkban,
írta dr. Kristóf György szászvárosi ref. főgimnáziumi
tanár. Megrendelhető szerzőnél 1 koronáért. Szerző a
nemzeti mithologia elemeit kutatja Aranyosrákosi Székely
Sándor, Vörösmarty és Debreczeni Márton epikus műveiben
és arra a következtetésre jut, hogy az a mithologikus
elem, a mely klasszikus eposzainkban szerepel, egyáltalában nem a nemzet ősi vallásából fakadt, hanem
kiindulásában csak költői invenczió, a mely később a
parsi dualismus elemeinek átvételével bővült. De épen
azért, mert a nemzet ősvallásától és a keresztyénségtől
idegen elemeket foglalt magába, nem is volt képes
gyökeret verni, se a költészetben, se a nemzet köztudatában. Az értékes és helyes felfogással írt dolgozatot
ajánljuk olvasóink figyelmébe.
Népmívelés. E czím alatt új pedagógiai havi folyóirat indult meg Bárczy István és Weszely Ödön szerkesztésében Az első füzet, mint kettős szám, 11 íven
jelent meg, igen értékes tartalommal. Kiváló tudósok
(Fináczy Ernő, Kármán Mór, Riedl Frigyes), jeles írók
(Gárdonyi Géza, Ambrus Zoltán, Benedek Elek) s a
szakemberek egész sora (Teleki Sándor gróf, Náray
Szabó Sándor, Kriesch Aladár, Hajós Lajos dr., NagyLászló, Sztojanovits Jenő, Guttenberg stb.) írtak bele
czikkeket. A czikkek mellett különösen értékessé teszi
a folyóiratot a sok rovat, melyben a szerzők minden
külföldi és hazai pedagógiai eseményről és kérdésről
alaposan és szakszerűen tájékoztatják az olvasót. A
folyóirat felöleli a kisdedóvást, népiskolát, a polgári
iskolát, továbbképző iskolákat, a tanítóképzést és a felnőtt nép müvelését. A Franklin-Társulat a külső kiállításról
is fényesen gondoskodott. Előfizetési ára e gazdag tartalomhoz és művészi kiállításhoz képest mérsékelt. Félévre 10 kor., pedagógusoknak és jegyzőknek 8 korona.

EGYHÁZ.
Esperesválasztás. A barsi ref. egyházmegye gyülekezetei Patay Károly nagyszecsei lelkészt választották
meg esperesükké.
Lelkészbeiktatás. Sörös Béla budapesti gyűjtőfogházi lelkész, a kit a losonczi ref. gyülekezet meghívás
útján választott meg lelkipásztorává, f. hó 1-én foglalja
el gyülekezetében hivatalát. Sörös Bélának, a ki rendes
hivatalán kivül a Lorántfty Zsuzsánna-egyesület és a
Belmissziói egyesület körében is tevékenyen működött,
Budapestről távozását sajnálattal látjuk. Szükség van
azonban tevékeny, buzgó emberre a losonczi ref. gyülekezetnek is. így tehát csak azt kívánjuk; hogy új működési körében is adjon neki a kegyelemnek Istene
erőt a munkára, az alkotásra, gyülekezete felvirágoztatására.
Személyi hírek. Antal Gábor, a dunántúli ref.
egyházkerület püspöke, a napokban töltötte be püspöksége 10 dik évét. Ebből az alkalomból a Dunántúli Prot.
Lap melegen üdvözli a kiváló és nagy buzgóságú férfiút.
Az üdvözléshez mi is odacsatoljuk a magunkét s tiszta
szívből kívánjuk: ad multos annos!

Emlékünnepély. A budapesti ref. egyház tanácsa
f. hó 25-én este kegyeletes ünnepélyt rendezett a Kálvintéri templomban elhunyt nagynevű lelkipásztorai, Szász
Károly és Papp Károly emlékezetének felújítására. A
templomot zsúfolásig megtöltötte a közönség, a melynek
soraiban ott láttuk a gyülekezet előkelő hölgy- és férfitagjait igen nagy számban. Közének után Petri Elek
lelkész nyitotta meg szép imádsággal az ünnepélyt.
Utána a theologiai ifjúsági énekkar adott elő szép
sikerrel egy karéneket Krausz Gusztáv vezetése alatt.
Ekkor dr. Szabó Aladár lelkész lépett az úrasztala elé
és felolvasta a két nagy lelkipásztorról szóló, valósággal
essay számba menő gyönyörű Emlékezését, a melyet a
közönség feszült figyelemmel hallgatott mindvégig. Az
Emlékezés közlését lapunk más helyén megkezdettük és
melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. A szép ünnepélyt
a közönség éneke rekesztette be.
A ref. zsinat márcz. 27-én kezdte meg negyedik
ülésszakának tanácskozásait Budapesten, Kun Bertalan
püspök és báró Bánffy Dezső elnöklete alatt. A tanácskozásokról, a melyek márcz. 30-án be is végződtek,
lapunk más helyén adunk részletes tudósítást.
. Rövid válasz a Magyar Szónak. A Magyar Szó,
ez a tizenhárom-próbás protestáns napilap, daczára
annak az egyhangú ítéletnek, a mellyel a Kálvin-szövetség és tervezői ellen szórt vádjai felett a szövetség
alakuló-értekezlete napirendre tért, folytatja vádaskodását tovább is, s a vádlottak közé odasorol immár engemet is, a ki az értekezleten a lap nemtelen gyanúsításait szóvátettem. Megvádol azzal, hogy felszólalásom a
dr. Bernáth Istvánnal való összebeszélés folytán történt;
hogy dr. Darányi Ignácz kedvéért a 48. XX. végrehajtására irányuló mozgalmat lapomban el akartam-fojtani;
hogy, mint a Kálvin-szövetség barátja, el akarom árulni
a magyar protestantizmust stb. Mindeme vádakra és
gyanúsításokra egyszerűen csak azt felelem, hogy az
elsőtől az utolsóig szemen-szedett, vakmerő rágalmak, a
melyekkel szemben védekezni magamra nézve lealázónak tekinteném. Vannak, a kiknek rágalmai dicséretszámba mennek. Ilyennek tekintem a Magyar Szót és
ezzel végeztem is vele. Hamar István szerkesztő.
A kisújszállási ref. gyülekezet újonnan választott
második lelkésze: Nagy István május hó 6-án foglalja
el hivatalát. Az egyház presbitériuma az ünnepély előkészítésével a gazdasági tanácsot bízta meg.
Magyar istentiszteletek. A soproni evang. gyülekezet presbitériuma, a magyar ajkú hívek kérésére,
legközelebb elvben elhatározta, hogy az eddig minden
harmadik vasárnap tartott magyar nyelvű istentiszteleteket
rendszeresekké teszi minden vasárnapon, és az elvi
határozat keresztülvitele módozatainak kidolgozására
bizottságot küldött ki. A kivitel különös nehézséget nem
fog okozni, a mennyiben Zábrák Dénes és Menyhárd
Frigyes lelkész, valamint Hetvényi Lajos főgimn. vallástanár vállalkoznak a magyar nyelvű istentiszteletek megtartására. A reformot 1907. január l-jével kívánják
életbe léptetni.
A belsősomogyi ref. egyházmegye márcz. 18-án,
Csurgón rendkívüli közgyűlést tartott. A Nagy Lajos
esperes által beterjesztett jelentés nemcsak az egyházmegye életében előfordult nevezetesebb eseményeket
ölelte fel, hanem foglalkozott a zsinat végzett dolgaival
is. Lehangoló volt a jelentés ama része, a mely a gyülekezeti terhekről és azok viseléséről szólott. A gyülekezetek már roskadoznak a terhek alatt és épen ennek
következtében igen tetemes a hátralék. Nagy baja az
egyházmegyének az is, hogy megüresedett gyülekezeteibe

theologiát végzett helyettes lelkészeket nem kap és csak
theologusok által kénytelen segíteni a szükségen. A
gyűlés a belkörű ügyeken kivül még a pápai és a
csurgói főgimnáziumok tápintézeti és vallástanítási ügyeivel foglalkozott.
A budapest-zuglói ref. egyházrósz helyi bizottsága f. hó 1-én d. u. 5 órakor az Angol-utcza 25. sz. a.
községi elemi iskola nagytermében szeretetvendégséget
rendez. A jövedelem a zuglói templom kibővítése és a
paplakás alapjára fordíttatik. Személy-jegy 1 korona.
Ifjak és gyermekek részére 50 fillér. A jótékonyczélra
felülfizetések köszönettel fogadtatnak. Villamos közlekedés Csömöri-út végállomás. Műsor. 1. Közének : 130.
dics. 1. v. 2. Ima. Szeretet vendégség. 3. „Téged keres".
Énekli a zuglói ref. énekkar. 4. „A munkácsi rab." Jókai
M. Szavalja: Tokay Juliska k. a. 5. Hegedűszóló. Vad
Lajos. 6. Hazafias versek. Irta és előadja: Gyökössy
Endre. 7. Kurucz dalok. Tárogatón előadja: Mészáros
Béla 8. Kép a zuglói ref. egyház történetéből. Farkas
József theol. akad. tanár. 9. „Magyar tánczok." Brahmstól. Zongorán 4 kézre előadják : O. Nagy Irma és
Szabadi Aranka úrhölgyek. 10. Vallásos költemények,
írta és előadja: Baja Mihály. 11. „Miatyánk." Énekli:
Kmetty Ilonka k. a. 12. „Virágregék." Ábrányitól. Harmoniumon előadja: Kovács Lajos. 13. „Gályarabok
fohásza." Tompa M. Szavalja: Sztinka Klotild k. a. 14.
„Boka kesergője." Előadják: Losonczy Lajos ref. theol.
I. hegedű, Vantulek István, ref. theol. II. hegedű, Szendrey
Gyula ref. theol. mély hegedű, Tarján Kristóf cello. 15.
Bibliamagyarázat. Haypál Benő budai lelkész. 16. Ima.
Hamar István theol. akad. tanár. 17. Közének: 137.
dics. 6. v.
Az evang. egyház véleménye az alapítványokról
szóló miniszteri törvénytervezetről. A magyarországi
evang. egyházkerületek elnökségei, az egyetemes főfelügyelő vezetése alatt, febr. 28-áu vették tárgyalás alá az
alapítványokról szóló miniszteri törvénytervezetet, a melyre
nézve dr. Sztelűó Kornél egyetemes ügyész készített
véleményt. Az elfogadott és a kultuszminiszterhez felterjeszteni határozott vélemény főbb pontjai a következők:
Az evang. egyháznak az alapítványok kezelése és közvetlen felügyelete jogát az 1790/91. XXVI. t.-cz. 10.
pontja, a százados gyakorlat és a király által megerősített zsinati törvények biztosítván, az állam felelős parlamentáris kormánya az alapítványok felett csak azon
legfőbb ellenőrzési felügyeleti jogot gyakorolhatja, a mely
a jus supremae inspectionis szerint a királyt megilletik. Az
államnak kétségtelen joga és kötelessége az alapítványi
ügyet törvény által rendezni; a mi azonban az autonómiával rendelkező egyházak alapítványainak az ügyét illeti,
a helyes megoldás csak az lehetne, hogy az egyházakat,
jogaik meghagyása mellett, arra kellene törvény által
kötelezni, hogy az alapítványi ügyet önmaguk által
alkotott rendelettel szabályozzák. A mi magát a miniszteri
törvénytervezetet illeti, több tekintetben túllépi azt a
határt, a mely az állam ellenőrzése szempontjából szükséges. így nem elég szabatos a tervezetnek a „szorosan
egyházi czélú alapítványok "-at illető meghatározása;
mert e szerint a hitélet körén túlmenő vonatkozású
alapítvány már nem lenne szoros értelemben vett egyházi
alapítvány. Határozottan kiveszi a tervezet az ilyen alapítványok kategóriájából a tanügyi és a jótékonysági
alapítványokat, holott az 1790/91. XXVI. t.-cz. 10. §-a
helyes értelme szerint minden olyan alapítvány, a mely
az egyház érdekeit szolgálja, és a mely az alapító által
az egyház kezelésére bízatott, egyházi alapítvány, a
mely tehát az autonomia szerint kezelendő. Nem fogad-

ható el a tervezet 7. és 8. §-a, a melyek az alapítványok
keletkezését bizonyos esetekben a miniszter jóváhagyásától teszik függővé. Az evang. egyháznak megvan törvény által biztosított joga az alapítványok elfogadására.
Miniszteri gyámkodásra pedig nincs szüksége. A tervezet
26—27. §-ai szintén homályosak, a melyekből esetleg
azt is ki lehet magyarázni, hogy az egyház által kezelt
alapítványokról s jövedelmeik hova fordításáról évenként
számadások mutatandók be. Ez sértené az autonom jogokat, annyival is inkább, mivel az egyházi alapítványokról
szóló jelentések a gyűlések jegyzőkönyveiben benne
foglaltatnak, azok pedig mindig felterjesztetnek a minisztériumhoz. Nem fogadható el az sem, hogy a kormány
az alapítványok ügyében illetékes egyházi hatóságok
intézkedéseit és határozatait megváltoztathassa. Helye
kell, hogy legyen, ilyen esetben a közigazgatási bírósághoz felebbezhetésnek. Nem lehet belenyugodni abba
sem, hogy az egyházi szabályrendeletek érvényessége a
miniszter jóváhagyásától függjön, mivel a szabályrendelet alkotása az autonomikus jog folyománya. A 29. §.
ama rendelkezése, hogy az alapítványi hatóság, ha jelentést nem tesz, pénzbüntetéssel sújtható, felette sérelmes. Sérelmes a 31. §. ama rendelkezése is, hogy
a bár elfogadott, de még át nem vett allapítványi
vagyont a miniszter képviselje. A 33. és 34. §§. rendelkezése is kifogásolható, a mennyiben az egyházi alapítvány czéljának megváltoztatására a miniszternek csak
abban a mértékben lehet ingerencziája, a mennyiben az az
állam főfelügyeleti jogából következik.

nép- és polgári iskolában és óvodában kötelezőleg elrendelte. A középiskoláknak erre vonatkozólag külön
rendelet bocsáttatott ki. Mindkét rendelet Erdős József
és Társa czéget (Budapesten, VI. ker., Szív-utcza 43.
sz.) jelöli meg egyedüli beszerzési forrásként. Az „Utasítások"-at felszólításra nevezett czég bérmentve küldi meg.

EGYESÜLET.

Az orsz. prot. belmissziói egyesület választmánya
márcz. 28-án ülést tartott Budapesten, Szilassy Aladár
elnöklete alatt. Az ülésen örvendetesen vették tudomásul a titkári jelentésből, hogy az egyesületbe újabban
többen léptek be, különösen a gyülekezetek közül. A
pénztári jelentés meghallgatása után azon intézkedések felett tanácskoztak, a melyek által az egyesület
fejlődését előmozdíthatnák. A két prot. egyház lelkészi
és világi tagjai közül kerületenként s lehetőleg egyházmegyénként felkérnek egyeseket a belmisszió eszméjének terjesztésére, s a folyó évben, habár csak ideiglenesen is, kísérletet tesznek az utazó-titkár alkalmazásával
is. Az egyesületi közlemények számára Szalay József nagybecskereki lelkész felajánlotta lapját, a Ker. Evangélistát,
a melyet az egyesület tagjai részére hajlandó egy évre 1
kor. kedvezményes áron küldeni. Elhatározták, hogy azlrod.
Társaságnak Hajdúböszörményben tartandó közgyűlése
alkalmával értekezletet rendeznek. Az évi közgyűlést
Pesten fogják megtartani, belmissziói kurzussal kapcsolatban. Elhatározták, hogy a vasárnap megszentelése,
a hivatali munkaszünet és a korcsmák vasárnapi bezárása ügyében akcziót indítanak s e tárgyban a hivaI S K O L A .
talos egyházhatóságokhoz és a miniszteriuinokkoz felterjesztéseket intéznek.
Tanári jubileum. Balogh Ferencz, a debreczeni
A keresztyén szövetségesek konferencziája,
ref. theol. akadémia kiváló tanára az idén tölti be tanári melyet a Bethánia-egylet rendezett, szépen sikerült.
működésének 40-dik esztendejét. Tisztelői ebből az Vasárnap, márczius 25-én, d. u. 372 órakor kezdődött a
alkalomból ünnepélyt kívánnak rendezni számára május konferenczia a budapesti ref. gimnázium dísztermében,
15-én s ekkorára egy nevére teendő emlékalapítványt hol a budapesti élő keresztyén szövetségek tagjain s
óhajtanak összegyűjteni.
vidéki szövetségesek küldöttein kivül nagyszámú érdekFőgimnázium Nagyszalontán. A nagyszalontai köz- lődő közönség jelent meg. A konferenczia énekkel (43.
ségi képviselő-testület, a ref. egyház és a kultuszminisz- dics. 1. v.) kezdődött. Az éneklés után Kováts Lajos
térium között kilátásban van a megegyezés arra nézve, vallástanár imádkozott, majd dr. Szabó Aladár ref. lelhogy a nagyszalontai gimnázium államsegéllyel főgim- kész tartott bibliamagyarázatot Máté ev. X. 31—32. alapnáziummá fejlesztessék.
ján. Rámutatott arra, hogy az IdvezítŐ világosan Tcét
Tanítójelöltek a gyógyszerészpályán. Egy konkrét útról beszél s távol attól, hogy lágy. meleg szeretettel
eset kapcsán a kultuszminiszter elrendelte, hogy a minden ember életére „Ámen"-t mondana, azt a lehetőtanítóképző-intézetek második évfolyamát végzett növen- séget is elénk tárja, hogy azokat, a kik róla vallást
dékeinek, a kik a gyógyszerész-pályára akarnak lépni, nem tesznek, meg fogja tagadni az Atya előtt. Rámutanemcsak a latin nyelvből kell kiegészítő vizsgálatot tott ara is, hogy mily nagy felelősséget ró e kijelentés
tenniök, hanem általában a gimnázium hatodik osztályának azokra, a kik a Krisztus evangéliomát ismerik. Előttük
világos az, hogy az Idvezitőről a legtöbb ember, még a
megfelelő képzettséget kell igazolniok.
Iskolai gyászünnepély. A szászvárosi ref. Kuun- keresztyén nevet viselők közül is, nem tehet vallást,
kollégium elöljárósága, gróf Kuun Gézának, az intézet mert nem ismeri az Urat. Meg kell tehát ismertetnünk
néhai nagynevű főgondnokának emlékezetére, halálának az evangélioinot, de egyúttal felhívnunk a lelkeket, hogy
évfordulóján, 1906. április hó 10-én, d. e. 11 órakor a foglaljanak állást az Idvezitő mellett, mert máskép
kollégium tornacsarnokában gyászünnepélyt rendez. Az rettenetes jövő vár reájok. A bibliamagyarázat után
ünnepély sorrendje: 1. Te benned bíztunk. Zsoltár, Nyáry Pál pécsi lelkész terjesztette elő az első tárgyat:
énekli a gyülekezet. 2. Ima. Mondja TanJcó Béla vallás- A kétféle tagság a keresztyén szövetségekben. Kimutatta,
tanár. 3. Jersze emlékezzünk. Régi egyházi ének Farkas hogy mily képtelenség felvenni munkás vagy rendes
A.-tói. Előadja a kollégium énekkara. 4. Emlékbeszéd. tagokul azokat, a kik a bibliát nem ismerik s még nem
Tartja Simon Ferencz igazgató-tanár. 5. Gyászének edződtek keresztyéni jellemekké. A másik tárgyról: A
fogadástétel a keresztyén életben, Pauer Imre, a BethániaSpohr L.-től. Előadja a kollégium énekkara.
egylet titkára tartott mélységes, szép felolvasást. A felolvasásokat élénk eszmecsere követte. Megemlítjük még,
A „Fónagy-féle dustless" kötelező használata. A
hogy a szövetségesek előzőleg, szombat este, a skót
vallás- és közokt. miniszter 21211/905. sz. a. „Fónagymisszió iskolája nagy termében szeretetvendégséget tarféle dustless "-szel való pormentesítést valamennyi állami

tottak, mely áhítatos voltj meleg is, de egyúttal eszméi- bajokban szenvednek, el ne mulasszák ezen új gyógymód
feltalálójához: dr. Kovács J. fővárosi orvoshoz teljes
tető is. .
A budapesti protestáns főiskolai ifjúság lietlilen bizalommal fordulni, kinek Budapest, V. Váczi-körút 18.
Gábor-köre f. hó 4-én este Vs? órakor a ref. főgimná- sz. a. van ezen új gyógymód alkalmazására berendezett
zium dísztermében (IX. Lónyay-utcza 4c. II.) segélyezési intézete.
alapja javára szeretetvendégséget rendez. Jegyek ára :
szemétyenként 1 korona 50 íillér, családonként 4 korona.
A Pesti Hírlap márczius hó végén megkezdte
A Bethlen Gábor-Kör, a Lorántffy Zsuzsánna-Egyesiilet, Lux Terka kedvelt írónőnk A mire születtünk czímű
a Bethánia- és a Ref. Ifjúsági Egylet tagjainak személy- regényének közlését, úgy hogy a folyó évnegyedben
jegy 1 korona, A jegyek előre válthatók a ref. főgim- párhuzamosan hoz a lap egy eredeti és egy fordított
názium kapusánál, a rendezőbizottság tagjainál és a Beth- regényt. Ugyancsak a folyó évnegyedben Tóth Béla,
len Gábor-Kör hivatalos helyiségében (IV. Fővámtér 3., Gárdonyi Géza, Eötvös Károly,. Szoinaházy István, Lux
III. em. 19.). Műsor: Első rész. 1. Közének. Zongorán Terka, Szabóné Nogáll Janka, Heltai Jenő, Kazár Emil
vezeti Walter Stella úrhölgy. 2. Imádkozik Bárczy Baja s a lap jeles írói gárdája rendszeresen elbeszéléseket,
Mihály. 3. Szűcs Pali szerencséje. Zenekép. Irta Inczédy tárczákat ós karczolatokat fog írni, hetenkint és havonLászló, zenéjét szerzé Bátor Szidor. Előadja Placht Ilonka kint többször is. A Pesti Hírlap politikai iránya váltok. a., zongorán kiséri Vaszilievits Margit k. a. 4. A B. zatlan, radikális ellenzéki ós minden irányban független.
G. K. munkásságáról beszámol ifj. Imre József elnök. A Pesti Hirlap előfizetői kedvezményes áron rendelhetik
5. a) Noseda Károly: Még egy napot kell adnod nékem. meg a Divatszalon czímű kitűnő divatlapot. MegrenMűdal, b) Verő György: „Leányka" dalaiból. Énekli delések mutatványszámok iránti kérelmek, előfizetési
Burschits Miczi k. a., zongorán kiséri Turcsányi Olgák. a. pénzek a kiadóhivatalhoz intézendők: Budapest, V.,
Második rész. 6. A költő. Elbeszélés. írta ós felolvassa Yáczi-körút 78. A Pesti Hirlap ára április hóra 2 kor.
özv. Vágóné Fejérváry Márta úrhölgy. 7. a) Mendelssohn: 40 íillér; ápr.—május hóra 4 kor. 80 fill.; ápr.—júniusi
Hangverseny. (II. tétel.) b) Herbert: Szerenád. Hegedűn negyedévre 7 korona; a Divat-Szalonnal együtt negyedelőadja Némethy Ferencz hegedűművész. 8. Költeményei- évre 9 korona.
ből felolvas dr. Miklós Elemér, a Kör volt első elnöke.
9. Bibliát magyaráz Csűrös István vallástanár. 10. ImádA gazdálkodó öröme állatainak jól táplált kinékozik Veress Jenő. 11. Közének. Zongorán vezeti Walzése.
Ez könnyen elérhető a Kwizda-féle korneuhuryi
ter Stella úrhölgy.
marhatáppor rendes adagolása által. Étvágy hiánynál, a
tej feljavításánál, nincs ennél jobb szer. Ügyelni kell
a védjegyre, és kérjünk határozottan Kwizda-féle kork ü l ö n f é l é k
neuburgi marhatápport Kwizda Ferencz János csász. és
kir. osztrák magyar, román- királyi és bolgár fejedelmi
A z első negyedév l e j á r t á v a l kérjük udvari szállító, állatgyógyászati preparátumok részére,
negyedéves előfizetőinket előfizetéseik megújítására. Bécs mellett levő korneuburgi körgyógyszertárából. Kwizda
Ferencz János czég Korneuburgban képes árjegyzékét
Azokat pedig, a kik ez évre még semmi előfizetési kivánatra bárkinek ingyen és bérmentve küldi meg.
díjat sem küldöttek be, kérjük, hogy vagy küldjék
be díjaikat, vagy jelezzék, hogy a lapot járatni nem
Fábián Béla budapesti, református vallású magkívánják. Kérjük ezt annál inkább, mivel a mult
kereskedő hirdetését lapunk olvasói figyelmébe ajánljuk.
esztendőben is több száz koronát kellett, mint sokszoros kérésünk és sürgetésünk daczára is be nem
Felelős szerkesztő: H a m a r István.
folyt összeget, leírnunk. Mi a legjobb erőnk és tehetségünk szerint áldozunk e lap útján egyházunknak
és iskoláinknak; annyit tehát joggal elvárhatunk,
NYILTTÉR.*
hogy legalább azok, a kik elfogadják és elolvassák
lapunkat, ne ingyen kívánják azt, hanem teljesítsék
fizetési kötelezettségüket is.
Az új gyógyirány. Az orvosi tudomány támogatására legjobban rászorulnak tavasszal a betegek és
azok közül különösen az a tömérdek sok szenvedő, a
kik a télen át hiába kerestek segítséget a különféle
gyógyhelyeken és intézetekben. Az uralkodó orvosi tudomány nem képes ezen segítséget megadni, mert alapelvei
— mint az 50 évi alkalmazása mutatta — tévesek. Ezek
ellenében a szenvedő emberiség igazi áldása lett egy új
gyógyirány, melyet megalapítója már 18 év óta alkalmaz
és vele több ezer betegnek visszaadta egészségét, munkaerejét. Ezen ú j gyógymód a vérgyógyítás, mely valóban
remek sikerrel alkalmazható aszthma, köszvény, görvélykór, idült gyomor-, bél- és idegbajok (különösen neurasthenia) és bőrbetegségeknél. Megvéd szélhűdés és elmezavar beállta ellen. Mindazon betegek, kik a felsorolt
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szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési 'nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomórra.
Kivánatra telítésnélküli töltést is szállít a

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán,
* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a

Szcrk.

Orgonaépítési

T e r m é s z e t e s vasraentes

Salvator

műintézet.

R i e g e r Ottó

£ithion-forrás

kítünfí hatású
Tcse-. hólyag-, rheuma-,
éa kösz véti ybántalmaknál, v i z e l e t ! n e h é z s é g e k n é l , Ciukorb e t e g s é g e k n é l , a l é g z ő - ée e m é s z t é s i s z e r v e k hurutalnál.
Salvator-forrni igazgatósaga Eperjest*

villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

B u d a p e s t , Y I I . , G a r a y - u t c z a 48.
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja
a Ferenez József-rend lovagja.
A párisi és béesi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb á r b a n és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemesh a n g ú orgonákat szállít. 8 0 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb á r b a n és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt á r b a n elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kívánatra díjmentesen.
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iskolapadok,
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és
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orgona- és
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vagy egyleti díszzászlókat
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Képes árjegyzékek, költségjegyzékek ingyen.

Országh Sándor
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(Saját ház.)
Efsfi magyar őragyár gőzerőberendezéssel.
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MAJER

Budapest, VII., Csömöri-út 50.

Árjegyzékkel készséggel szolgálunk

J Á N O S

Az 1885. évi kiállításon «Nagy diszokle\él» és
«Ferencz-József lovagrenddel)), az 1904. évi veszprémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és elismerés.
Készít kellemes és tömör hangú, legjobb és legújabb rendszerű orgonákat. Élvállal javításokat
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben vannak. Szolid munka és jutányos árak. Áz orgonák
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy
a gyár alapítása óta 400-nál több ú j orgona lett
megrendelve és készítve.
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féle kivitelben.
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díjmentesen

tervezet
kívánatra
küldetik.
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% Budapest, IV., Váci-utca 5 9 szám. $
y|/
v
^
^
W
^jj
yu
*

Ajánlják az ágostai é s ev. ref. egyházak résziére az összes
felszerelési
tárgyaikat,
u. m . : Úrasztalés szószékterttőket
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb hímzett
kivitelben, borkancsókat, áldoztató kelyheket é s tányérokat,
keresztelő
medenczéket és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat
különféle anyagból stylszerű kivitelben, oltárképeket
vászonra művészileg festve, bármely nagyság- é s alakban,
,
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legjobb asztali- és üdítő ital.
Kitűnő hatásúnak bizonyult
köhögésnél,
gégebajoknál, gyomor- és hólyaghurutnál

Karlsbad

MATTONI HENRIK

Budapest
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A MAGYAR

KIKAJiYI

zene-akadémia és nemzeti zenede
mélyen tiszttlt Tanári kara szívesen elismerte, liogy

REMÉNYI
B u c i o p e s t ,

Ezen czégfáblán is-

MIHÁLY

K i r á l y = u t o a

4 4

A mi gépeink nem

merhetok le! azon üz-

P .

szebb és értékesebb lesz.
Ha tiszta tartós húrra van szüksége, vegyen
„Reményi Burmester a -féle quinttiszta h ú r t
Budapesten, Király-utca 44/P. alatt, holdús
raktárát találja az Összes hangszereknek.
Valódi olasz, francia, angol, német és magyar régi mesterhegedűk,
violák és gordonkák vétele és eladása a legmagasabb árakig. Finom
V francia vonók, tokok, gyanták, valódi „Weichold"-húrok.
Legújabb
~ szerkezetű és <iiszes kivitelű c i m b a l ? m o k . — Iskolák, dalárdák és templomok
európai és amerikai bereadezésű
i részére
H A R M O N I Ü M O K .
i
Az összes
í f a - , r ^ Z ' , fuvtí- é s í i t S - h a n ^ s z e r c k ,
JL
f ö n m ű k ö d ő z e n e m ű v e k javítása és
hangolása kezesség mellett.
G r a m m o p h o n beszélő gépről
i
X
ülön Árjegyzék.
x Altalános kárjegyzék
ingyen és bérmentve.
f
$
}
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szoruinak

letek, a melyekben

mű-hegedű készítő saját készítményű hegedűi nemcsak kitűnő hangú és művésziesen készült hangszerek — de a külföld jelenkori mesterkészítményeivel a
versenyt sikeresen kiállják, azért
ha jó hegedűt akar venni ; ezt j u t á n y o s
á r b a n csakis Reményitől szerezheti be,
ha hegedűje el van törve: azt kezesség
mellett Reményi megjavítja,
ha hegedűje gyenge vagy nem szép hangú :
tétessen bele legújabb Reményi-féie h a n g fokozó gerendát, mely által az sokkal jobb,
erősebb, szebb és kellemesebb hangot kap.
Biztos siker bármely hegedű- vagy g o r donkánál, — ha hegedűje nem szép lakkozású —* Reményi olaj lakkja által sokkal

egyedül

ajánlásra.

Csak arra kérünk

árusíttatnak

ügyelni, hogy kellő

eredeti SJHGER varró-

helyen vásároljon.

Singer Co. Varrógép R é s z v . T á r s .
Budapest: IV., Újvilág-utcza 16.
Budapest: VII., Kerepesi-ut 32.
„
IV., Muzeum-körut 27.
,,
VII., Király-utcza 52.
,
„
VI., Teréz-körut'21.
„
II., Fő-utcza 15.
Újpest: Árpád-U., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi-u. 14.
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KWIZDA FERENCZ
•

JÁNOS

cs. és kir. osztrák-magyar, román királyi és bolgár fejedelmi
udvari szállító,

kerületi gyógyszerész Korneuburg, Bécs mellett

KWIZDA-féle RESTITUTIONSFLUID
CB. étt k i r . s z a b a d a l m a z o t t mostfvfz l o v a k sz&mAra,

1 üveg ára kor. 2.80.

JÖZSBF

WALLA

Negyven év óta v a n haszná
latban az udvari istállókban
? a legnagyobb katonai éí
polgári istállókban is a loval
izmai erősítésére, fárasztó me
netek előtt és után, fiezamo
dásoknál és az izmok me
vevedésénél s t b . ; a lovat s
trainingben bámulatos ered
mény felmulatására képesíti

MOZAIK-, MŰKŐ- ÉS CZEMENTÁRŰGYÁRA,
ÉPÍTÉSI ANYAGOK

Budapest,

RAKTÁRA

VII. ker., Gizella-út

38. szám.

KWIZDÁS korneuburgi marhatáppor

_

Granit-Terazzo. Betonirozások. Csatornázások.
Kar manytyúsportlandczementcsö vek. Turbinák
és zsilipek. Medenczék. Szökőkutak. Jászolok.
Fürdőkádak betonból és fayance-lapokkal.
Falburkolások. Márványmozaiklapok velenczei
módra. Czementlapok, sima és római mozaikutánzat. Mozaik-lapok á la Mettlach. Keramit- és Klinkerlapok. Román- és Portlandczement. Tűzálló téglák. Kőagyagcsövek.

^

Diat. szet lovak, szarvasmarhák és juhok részére
7i doboz ára kor. 1.40
Va „
„
„ - —.70
50 óv óta a legtöbb istállóban használatban van étvágy-hiány s rossz emésztésnél, a tej javítására és a
tehenek
fokozás ára.
Valrfdi c s a k ezen v é d j egygryel e l l f t t o t t .

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

Főraktár: T ö r ö k József gyógyszertára
JJ

HORNYÁNSZKY VIKTOR

OS. É S K I R . UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA

Király-utcza 12. és Audrássy-út 26.
BUDAPESTEN,

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP
Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő :

Hirdetési díjak :
Két hasábos egész oldal . . . .
Fél oldal
Negyed oldal
Nyolczad oldal
TARTALOM. Vezérczikk:

40
20
10
5

kor.
kor.
kor.
kor.

A t e m p l o m m e g t i s z t í t á s a . Hamar
Dr.

Székely

József.
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A templom megtisztítása,
Virágvasárnapon.

Es elindula Jézus a tizenkettővel, hogy felmenne utoljára Jeruzsálembe, a pogácsás ünnepekre és beteljesítené az Atyának akaratát, adván
magát áldozatul a bűnért. Elérkezének pedig Bethfagéba, hol az Úr egy szamárnak hátára üle, hogy
betelnék a próféta mondása, ki így szólott: Mondjátok meg a Sión leányának: íme a te királyod
jő néked alázatosan, szamár hátán ülvén és teher
alá szoktatott szamárnak vemhén. Es követé őt nagy
sokaság, mely az ő ruháit az útra teríti vala;
némelyek pedig ágakat szeldelének a fákról és
az útra hinték, így kiáltván: Légy segítségül a
Dávid fiának! Áldott legyen, a ki jött az Úrnak
nevében! Beméne pedig Jézus az Isten templomába és kiűzé mindazokat, a kik árulnak és vásárolnak vala a templomban, és a pénzváltóknak
asztalait és a galambárusok székeit felforgatá. És
monda nékik: Meg vagyon írva: Az én házam
imádkozás házáuak mondatik, ti pedig latroknak
barlangjává tettétek azt! Mikor pedig látták volna
a papifejedelmek es az írástudók e dolgokat: megharaguvának.
A virágvasárnap e történetében á szereplőknek három csoportja bontakozik ki előttünk. Az
elsőnek, a mely a hivő tanítványokból áll, élén a
názáreti Jézus alakja ragyog. Szelíd, alázatos a
testi szemek előtt; de fenséges, magasztos a lelkében hordozott elhatározásban, a mellyel utolsó
útjára in egyen, hogy szenvedésre és halálra adván
életét, betöltse mennyei Atyja akaratát és lelki
megváltója legyen népének és az egész emberiségnek.
A második csoportot alkotja a lelki vezérei
által elvakított, hozsánnázó tömeg, a mely nem a
lelki, hanem a testi megváltatás után eped és

vasárnap.

Előfizetési á r a :

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a hová a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendök.
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Hirdetések.

Jézusban földi királyt, erős, hatalmas hőst vár,
a ki letördelvén a testi szolgaság és az anyagi
szegénység lánczait, visszaállítandja Dávid és Salamon földi birodalmát.
A harmadik csoport szereplői ott ülnek a
templom előcsarnokában s ott húzódnak meg a
hatalom árnyékában. Üzletet csinálnak a legszentebb érzésből; adnak és vesznek; és a földi Messiás-király hiú reménységével áltatván a népet,
lehetetlenné teszik reá nézve, hogy megismerhesse
azt, a mi megtartására és békességére való lenne.
A második csoportot csak sajnálni tudjuk.
Hiszen csak szegény, félrevezetett emberek alkotják azt. Olyanok, a kik az elnyomatás, a szegénység súlyos terheit hordozván, könnyen hitelt
adnak a csábító szavaknak, a melyek rövid időn
elkövetkezendő szabadulással s jóléttel kecsegtetnek. Felettök csak sírni, keseregni tudunk, mint
a hogy síra Jézus is a város felett, a mely őt
megérteni nem tudá.
De sötét, gyűlöletes a harmadik csoport, felfuvalkodott farizeusaival, büszke, önző írástudóival,
a kik üzletet csinálnak a vallásból, és az üres
gyomor politikáját hirdetvén, csak a földre, a testi
dolgokra irányítják népök figyelmét, minden vágyakozását s elvonják őket az égtől, a magasabb
eszmények tiszteletétől. Ezek nem könnyen hivő,
nem öntudatlanul cselekvő, hanem nagyon is számító üzletemberek, a kik a nép hiszékenységére,
szegénységére spekulálva, latrok barlangjává teszik
még az Istennek házát is, csakhogy hatalmukat,
jövedelmeiket biztosítsák. Ezek láttára nem köny,
hanem a szent haragnak lángja borítja el az
Üdvözítő arczát. Korbácsot ragad ellenök s kiűzi
őket az imádságnak házából.
*

*

*

Nincs semmi új dolog a nap alatt, — mondja
a Prédikátor. A mi volt, ugyanazon, a mi ezután

is lészen. Ennek nagy igazságát mindenkor felismerhetjük, csak gondosan figyeljük meg a világ
folyását. Az a három csoport, mely a virágvasárnap drámai jelenetei között feltűnik, felismerhető
ma is. Az egy Jézust kivéve, a ki tegnap és ma
ugyanaz és mindörökké is ugyanazon lészen, változnak a csoportok szereplői; de szerepük ma is
az. A második csoport ma is hiszékeny, könnyen
félrevezethető. A harmadik ma is ravasz és számító, a mely a könnyen hivők és félrevezethetők
hátán szeretne naggyá lenni és szeretné zsebeit
töltőztetni.
Avagy nem halljuk-e ma is a panem et circenses kiáltását? Nem látjuk-e, hogy azok, a kik
gonosz vezéreik által félrevezettetve, csak a földet
látják, csak a jóllakásban, az élvezetben keresik
boldogságukat: lelki megváltói magasztosságából
le akarják vonni még a názáreti Jézust is a föld
sarába s nem tekintik másnak, mint a legelső,
legfőbb szoczialistának és kommunistának? S nem
halljuk-e, még az egyházi élet terén is, az érzéki
váradalmaknak lázasan követelőző hangját: anyagi
segítséget mindenekelőtt; a lelki újjászületés majd
csak azután!
S nem halljuk-e a csábító, a hitegető Ígérgetéseket is?! Nem halljuk-e hirdettetni az éhes
gyomor politikáját némely írástudók és sadduczeusok által? „Vezetni kell a népet a jóllakás
felé . . . Meg kell mondani a népnek, hogy baja:
az éhség. Orvossága: a jóllakás." S nem törődve
alkotmánnyal, a törvények tiszteletével, a nemzet
es a protestáns egyház becsületével, vezetni kell
a hatalomhoz, a mely „sóvárog olyan alkalom
után, a mikor tettekkel is bizonyíthatná magyar
voltát, szabadelvű voltát, igazságos és demokratikus voltát. Soha jobbkor nem kérheti a protestáns közönség az új egyházi törvények szentesítését. Soha inkább nem várhatja, nem remélheti
e törvények szentesítésének föltételét: a 48-diki
XX. t.-cz.-nek a protestáns egyházakkal szemben
való végrehajtását!u Hogy nincs törvényhozó testület, a mely a 48. XX. végrehajtását megszavazhatná? Mit sem tesz; mert hiszen „többet
tehet egy kormány, a mely tenni akar, ha nincs
törvényhozása, egy olyan kormánynál, a melynek
törvényhozása van, de tenni nem akar 1" *
Nincs tehát semmi áj dolog a nap alatt.
Vannak megterheltetett, iires gyomrú és a csábítás
szavai által könnyen félrevezethetők. Vannak ravasz
csábítók is, a kik oda állanak elénk, mint egykor
az Úr elé a kisértő lélek s azt susogják: Mindezeket néked adom, ha leborulva tisztelendesz
engemet! De hiszem, hogy vannak hivő tanítványok is, a kik ott állanak az isteni Mester körül
* Az idézett passzusok a Magyar Szó cz. politikai napilapból vannak véve.
iff. I.

s nemcsak hallják, hanem szívökbe is fogadják
tanítását: Keressétek először Istennek országát és
annak igazságát és mindenek megadatnak tinéktek !
En édes magyar protestáns véreim! a kik
hallottátok már egykor a csábítónak vagyont, jóllétet ígérgető szavát, de nem fogadtátok lelke
tekbe, hanem készek voltatok inkább tovább szenvedni s hordozni a Krisztus igáját, — emeljétek
fel csüggeteg szemeiteket a szelíd, alázatos, szamárnak hátán jövő názáreti Jézusra, s jertek,
kövessük őt, hogy megtisztítsa lelkeinket és az
Úrnak hajlékát azoktól, a kik nem az örök életre
való megváltatást keresik ott, hanem csak adnak
és vesznek, üzletet csinálva a léleknek, az egyháznak legszentebb kincseivel!
Jövel Urunk Jézus! Várunk tégedet!

Hamar

István.

ISKOLAÜGY.
A társadalom és a gimnázium.
Tanári székfoglaló értekezés. Felolvasta Szászvároson az ev. ref.
Kun-kollégium évmegnyitó ünnepélyén dr. Kristóf György tanár.

Az a szokás, melynek ereje iskoláink tanárait székfoglaló értekezés előadására kötelezi, nagyon régi s a
maga idejében többet jelentett az egyszerű formaságnál. Az akkori tanár ez értekezéssel igazolta azt, hogy
az egyház elöljáróinak előlegezett bizalma s a külföldi
tanulmányútra adott anyagi segítsége hiábavaló nem
volt; hanem teremni fog liarmincz, hatvan, sőt százannyit. Ha szabad a szokást minősítenem a mai kifezéssel: az akkori székfoglalók helyettesítették a mai
tanárvizsgálatot. Lehet, hogy a tanárképzés módja manapság papiroson sokkal jobb, szakszerűbb és tudományosabb ; de bonyolódottabb is az egész tanári feladat.
Rubrikák világát éljük. A tanár és tanítvány egyéni
tulajdonságai, erkölcsi magatartása nem lép oly közvetlen
kölcsönhatásba, mint akkor. Ha valami körülmény ma
egy Apáczai Csere Jánost Gyulafehérvárról Kolozsvárra
kergetne, bizony nem írná Bethlen Miklós a naplójába:
„Ha az alumnia a deákokat és engemet az atyám ott
(Gyulafehérvárt) nem tartott volna, bizony mind odahagytuk volna és Kolozsvárra Apáczaihoz mentünk
volna." Ha a sárospataki iskolát szám kiűznék, mint
tették a XVII. században, bizony mondom, hogy a mai
tanulók a mai Buzinkai Mihály személyiségéért nem bujdokolnának el vele Gyulafehérvárra s onnan Marosvásárhelyre, hogy együtt lehessenek vele.
Az erkölcsi kölcsönhatás hiányának egyik oka
kétségtelenül a túlhajtott szakrendszerben van. Ez nehezíti meg a tanárnak nevelői munkáját annyira, hogy
— őszintén megvallom — a tanárság ma inkább tanít,
oktat, mint nevel. Sőt a gimnáziumok túlságos népesedése következtében a tanár munkája ott, a hol interná-

tusok nincsenek, igazában puszta tanítássá degradálódott.
Vegyük hozzá még azt, hogy az akkori tanárképzés
egyúttal református tanárt nevelt az illetőből, s akkor
lehetetlen el nem ismernünk bizonyos visszaesést. Mert a
mai tanárképzés az egyenruha, az uniformis számára
történik, úgy hogy ha a véletlen engem Munkácsra,
vagy Zalaegerszegre nevez ki tanárnak, tőlem más
képesítést vagy feltóteleket nem kiván az iskolafentartó
ott se, mint a milyennel ennek a szászvárosi ev. ref. Kunkollégiumnak a jövőjét munkálni teljes erőmből igyekszem.
A tanári munka tényleg olyan, a hogy a tanár
elvégzi. Minden más pályán működő tisztviselő kötelességteljesítésének eredményét a felsőbbség lényegileg, a
tartalomban felülbírálja, kijavíthatja, sőt újra csinálás
végett vissza is adhatja. A tanár munkája ilyen felülbírálásnak csak formailag van kitéve. A lényeg marad
olyannak, a milyennek a tanár készítette. Fejleszteleg
vagy rombólag hat. S ezért a tanár csak a saját jobb
én-jének felelős. S épen azért, mert maguk az iskolafentartók is ilyen szuverénnek ismerik és méltányolják
a tanár munkásságát, igen természetesnek tartom, hogy
az állam, a felekezet, bármely iskolafentartó testület
bizonyos határokon belül megkövetelhesse attól,, kit
véglegesen elhív a maga czéljának a munkálására, hogy
első sorban olyan erényei legyenek az illetőnek, a melyek a fentartó hatóság különös czéljait a legbiztosabban előmozdítják. Világosabban szólva: a mennyire
helyesnek, jónak s egyedül helyesnek és jónak tartom
a mai középiskolai tanár önállóságát a tanításban, függetlenségét hivatása teljesítésében : annyira természetesnek, czélszerűnek tartom azt a törekvést, hogy az állani
is, az egyház is — mielőtt valakit véglegesít — meggyőződhessék arról, hogy a neki legalkalmasabb tulajdonságok megvannak-e az illetőben ?
Az állam e hiányon már segít. Eletbeléptette már
tavaly az ú. n. középiskolai szemináriumot, a melyet a
mi református iskoláinkban is minél hamarább elkezdeni
nagyon kívánatosnak tartok, annál is inkább, mert ezáltal internátusaink felügyelete sokkal erőteljesebb leend
a mostaninál.
Ámde véleményem szerint a tanár és tanítvány
kölcsönös és közvetlen erkölcsi élete még ezen újítás
következtében, mondjuk, a gyakorlati tanárképzés fejlődése által se lesz intenzivebb.
Epen ezen sajnálatos és gátló körülményeket kívánom összefoglalni.
Ezen áldatlan körülmények eloszlatására a tanárságnak mindenkor törekednie kellett. Napjainkban épen
kényszerítve vagyunk erre, mert hiszen a pedagógia olyan,
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mint a politika, ahhoz mindenki ért, sőt a legjobban ért,
s én nagyon csodálkozom azon, hogy voltaképen miért
emleget a közbeszéd politikus csizmadiát — pedagógus
csizmadia helyett? Hiszen — a pedagógus csizmadiák
létének jogosultságát, helyességét s véleményük döntő
erejét a mi társadalmunk immár elfogadta. Nevezetesen
a Társ. Tud. Társaság m. évi márcz. 31-től kezdve öt
hétig tartó előadási cziklusának a tárgya épen a gimnáziumi oktatás és nevelés volt. Különböző állású, leginkább orvosi pályán működő egyének mondták el véleményüket — és pedig legtöbben elítélő véleményüket a
gimnáziumról.
A gimnáziumnak eddig is több volt a vádlója, mint
a védője. De most fenn az Olimpuson kimondott kárhoztatás, mit aztán a nyomatott betű szerte vitt az országzugaiba is, annyira telítette a közvéleményt, hogyha
plebiscitumra kerülne a dolog, egyhangú pereat szállana
a gimnáziumra. S épen azért megfoghatatlan, hogy
hogyan tűr meg az állam és társadalom ilyen elítélt
intézményt. Miért kényszeríti a tanulókat ebbe a vétkes
intézménybe? Miért nem küldi inkább ideggyógyító
intézetekbe ? Miért nem állítnak fel olyan iskolákat, hol
játszani kell, a maiak helyett, a melyekben tanulni,
nagyon sokat kell tanulni. Miért nem állítanak fel a
bukott tanulók számára elegendő számú „vigasz-iskolát" ?
Mert a főbb és súlyosabb vádpontok épen azok voltak,
hogy a gimnázium a tanulók idegeit tönkre teszi, hogy
a túlterhelés nagy, s hogy a bukottak szintén nagy
számmal vannak. Ehhez jön még summum crimen gyanánt, hogy a gimnáziumban consecutio temporumokat,
aoristusokat és logarithmusokat tanítanak, holott ezek
haszontalansága nyilvánvaló, hiszen ezeknek az életben
senki hasznát nem vette, ezek az élettel össze nem
függenek. A gimnáziumra törő vád terjedelmes viharában ezek a legfélelmetesebbnek látszó gomolyagok.
Ezekkel kívánok szembe nézni.
(Folyt, köv.)

TÁRCZA.
Emlékezés.
(Irta és a budapesti ref. egyház nagynevű papjai, Szász Károly
és Papp Károly emlékét felújító ünnepélyen 1906. márczius 25-én
felolvasta dr. Szabó Aladár, ref. lelkész).
(Folytatás.)

Budapesti lelkésszé lett meghívását megelőzte szónoki nagy hire. Lelkészi működése közben ugyanis fejlődött szónoki egyénisége, s a budapesti közönség már
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olcsóbban senki sem ad, mint

magkereskedése Budapest, Ullői-út 11. szám.

Kálvin-tér mellett.

Tessék próbát tenni.

szigetszentmiklósi lelkész korában a maga papjának vel, szenvedéseivel. Az emberiség kedélye lázas, izgatartotta. Torok Pál élete vége felé az ünnepi beszédeket tott, fel akarja forgatni az élet törvényeit, békén tűrni,
a Kálvin-téri templomban Ő mondotta, s jól emlékszem, önmegadással szenvedni nem tud, nem akar. Élni akar
hogy mikor Török Pál temetéséről haza tértünk, egy baj nélkül, örülni bánat nélkül, élvezni unalom nélkül.
előkelő úri ember, meg is nevezhetem, Horváth Alajos, Hinnétek-e, K. H., hogy ezelőtt nem voltak szenvehatározottan kimondotta, hogy Papp Károlynak buda- dők, nem voltak szerencsétlenek ? Ne higyjétek! Ez a
pesti lelkésszé kell lennie, mert ő a legkiválóbb szónok. földi élet nem volt, nem lehetett sohasem ment a szenMikor erre valaki megjegyezte, hogy nem elég a szép vedésektől ; de elődeink tudtak tűrni, bizalommal reményelőadás, Horváth Alajos tántoríthatatlanul felelte, hogy leni és békével szenvedni. Maguk előtt látták egy JóbPapp Károlyban megvan a kellő tartalom is! Hiszen ő nak, a Krisztusnak, egy Pálnak a példáját s e példákból
— mondá — mindig a maga beszédeit viszi a kathedrába. merítettek.
Vajha minden lelkészről ezt lehetne elmondani!
Tudom én, K. H.! hogy ezek a sötét képek kelPapp Károly tehát eljött, s egy hatalmas, tüne- lemetlenül hatnak tireátok, nekem pedig fájdalmasan
ményes beszéddel köszöntött be az 1884-dik év tava- esik, hogy ilyet kell vázolnom Vagy azt kivánjátok-e,
szán. Attól fogva részt vett a budapesti egyház fejlesz- hogy csak az újongó tömeget lássam a jeruzsálemi úton,
tésében. De működésében a legbecsesebb részt kiváló mely körülrajongja Jézust, azután befogjam füleimet,
ós mindig érdekes szónoklatai képezték, a melyekkel behunyjam szemeimet, hogy ne halljam a rémletes kiálnemcsak a reformátusok érdeklődését tudta ébren tar- tást : feszítsd meg! Ne lássam a keresztet, ne halljam
tani, de más vallásúakban is felkeltette a ref. egyház a gúnykaczajt a kereszt alatt? Ne kívánjátok; mert
iránti rokonszenvet. A fájdalmas érzés lelkéből s a akkor nem láthatnám a kereszt dicsőségét sem, nem
betegség testéből itt sem tűnt el. Mindez, kivált később, látnám Istennek hatalmát és szeretetét sem, mely az
gátolta a gyakori predikálásban; de különben is akár- üres sirból győzelmet, vigasztalást int nyugtalankodó
mennyit prédikált volna, sohasem tehetett volna eleget lelkemnek.
azok kívánságának, a kik hallgatni szerették.
Hadd hangozzék hát ma is a keresztyénség ellenBeszédeit előkelők és az egyszerűbb emberek is
ségeinek
ajkairól a „feszítsd meg" kiáltás: nekünk megélvezettel hallgatták. Sokszor megdöbbentette, máskor
kell
államink
s követnünk a Mestert a kereszt alá. És
elragadta a közönséget. Szeretnék e beszédekből idézni,
de sietnünk kell, mert még egy másik és pedig nagyon mi megállunk, K. H.! csak Isten legyen velünk és ti
sokoldalú élettel is kell foglalkoznunk. Nem idézek tehát ne hagyjatok el. Igen, mert a Jézus Krisztusnak szüke sok ékes beszédből. Nem idézem annak a hatalmas sége van mindnyájatokra kivétel nélkül.
Halljátok, ti ifjak ! sorakozzatok a kereszt alá, szükadventi beszédnek egyes részleteit, a melyben csudásége
van
a Megváltónak a ti szabadságért lángoló szílatos erővel rajzolja, hogy a meg nem tért ember mily
ellentétet képezne az égi seregekkel, ha azok közé be- veitekre, a nemes eszmékért mindent áldozni kész buzjuthatna is, s hogy a megátalkodott lélek, hallván az góságtokra. Jertek, itt lobog a valódi szabadság zászlaja;
égi seregek sírását az ő bűnei felett s az Örök biró ez a szabadság zúzza szét az anyagiság lenyűgöző rabmennydörgésszerű szózatát, hogy állana lesújtva s hogy lánczait s biztos diadalra vezet titeket, ide sorakozzatok!
kiáltaná: Omoljatok rám ti halmok! Borítsatok el ti Halljátok, ti munkások! A Megváltó hív titeket! Ne
hegyek ! Nem idézek ama beszédeiből sem, a melyekben, feledjétek, hogy hajdan is hozzátok fordult először, a
mintegy lángpallossal járt körül s hallgatói figyelmét ti soraitokból toborzottá első tanítványait, mert tudta,
teljesen lekötve, megrázó hangokon ostorozta a társa- hogy ezeknek egyszerű, de romlatlan szívében legkönydalmi élet visszásságait s a családi élet tisztasága és nyebben megfogamzik az elhintett nemes mag; tudta,
békéje ellen elkövetett vétkeket. Nem idézem beszédei- hogy ezeknek a munkában edzett ereje elbírja a nélnek meglepő fordulatait, nem találó illusztráczióit. Nem külözéseket, szenvedéseket, melyekkel a harcz együtt
mondom el, hogyan hasonlította a bűneibe újra meg jár. Jertek, a Megváltó hív titeket, ne féljetek, nem
újra visszaeső embert ahhoz, a ki mindig megígéri, irtózik 0 a ti munkától megkeményedett kezeitekbe
hogy nem ugrik többé a folyóba s mégis megteszi; vagy tenni kezét. Ü szeret és becsül ma is titeket, csak ti is
azt, hogy a Krisztus történetéről miként mutatta ki, szeressétek Őt. Jertek, ti családapák! Hozzátok ide leghogy az hit nélkül olyan, mint a Pompejiban talált élet- féltettebb kincseiteket, családotokat a kereszt védelme
telen alakok, melyeket a Vezúv eltemetett. Csak fényes alá, melyet Isten oltalma fedez. Adjátok gyermekeiteket
beköszöntő beszédéből olvasok fel egy részletet, egy- a Megváltó kebelére, a ki oly szeretettel nyájaskodott
felől, hogy azok is hallják, a kik akkor nem hallották, velük életében, ti pedig menjetek, harczoljatok Kriszmásfelől, hogy megkérdezzük mindnyájan magunktól, tusért, hogy harczaitokkal ostromoljátok meg az egeket,
vájjon teljesítettük-e már azt, a mire Ő akkor bennünket azon áldásokért, melyeket családotokra árasztani kívántok. Jertek, ti öregek és e gyülekezetnek vénei, őrállói!
felhívott ? !
Ha ti nem lesztek velünk, pótolhatatlan hiánya lesz a
„Ma már senki sem akarja — így szólt -— e földi
harczoló seregnek. Mert hiábavaló a legnagyobb erőéletet úgy elfogadni ; a mint van: bajaival, küzdelmei-

feszítés, a leghevesebb liarez, ha a harczo^ok tanulatlanok s vaktában rohannak a csatába!"
íme, így prédikált Papp Károly ! De fényes, megrázó, szinte lelkeket ostromló beszédeinél, melyeknek
elmondásakor gyönyörű érczes hangja végig viharzott a
Kálvin-téri templomon, még jobban szerettem azokat a
kedves, egyszerű beszédeket, a melyekbe valami csudálatos melegséget tudott önteni s a melyek balzsamot
csepegtettek a fájó sebekre, megnyugtattak és éltettek.
A mikor ilyen beszédet mondott, társaságok verődtek
össze a templom előtt s az emberek egymás kezét szorongatták a nagy meghatottságtól! Hogy örültünk! Hogy
éledtünk ilyenkor ! Nekem pedig az ilyen beszédek közül
is a legemlékezetesebb az az úrvacsorai beszéd, a melyet
a kispesti templom felszentelése alkalmával mondott.
Egyszerű úrvacsorai ágendázást vártunk és kaptunk egy
meleg, áhítatos és mélységes beszédet. Micsoda erővel,
mily meggyőzően rajzolta a Jézussal való összeköttetésből
eredő boldogságot! Attól félek, hogy épen az ilyen
beszédeket nem dolgozta ki egészen, hanem csak olvasás és elmélkedés útján készült rájok. Legalább nekem
úgy tetszett, hogy nagyrészt a pillanatnyi ihletés hatása
alatt születtek, s bár a gondolatok ezekben is ékesen
sorakoztak, a kifejezések biztosak és megfelelők voltak,
a közvetlenség varázsa ömlött el rajtok. Nyomtatásban
megjelent beszédei közt sem találom ezeket. De bizonyára sokan vannak itt, a kik míg készséggel teszik le
a kiváló szónok ravatalára az elismerés pálmáját, különösen ezekre a meleg, igazán építő beszédekre gondolva, megindulva vagy épen bánatosan s Papp Károlyt
újra megsiratva mondják velem együtt : Emlékezete
legyen áldott!
(Folytatása következik.)

Tavasz

felé.

A nap útjában magosabbra hágott.
Eresz alján a jégcsap megeredt.
Enyhébb fuvallat lengi át a tájat . . .
Oh érzem, érzem : itt a kikelet!
Vagy álmodom tán? kétkedő szavamra
E bús falak közt senki sem felel.
Ki a szabadba, hol a lég oly tiszta
S hol az égen pacsirta énekel!
Dalos madárkám ott a fényes égen,
Te mondd, te mondd el, mit kíván a föld.
Zengő dalodra vidulnak a lelkek,
Dobog a keblünk, bárha összetört.
Zengő dalodra letekint az Isten
Örök mosolyban égő kék szeme
És kibocsájtott szent lelke a földet
Királyi ékességgel vonja be.

S a fák s füveknek újjongó szavával
Míg égbe szárnyal hálaénekem:
Orczád előtt sírván borulok arczra
Oh én Teremtőm, édes Istenem !
Baja

Mihály.

BEI,FÖLD.
A Bethlen Gábor-Kör munkássága.
öt évvel ezelőtt nagy eszme ragadta meg a budapesti főiskolák protestáns ifjúságát: a Bethlen Gábor
szellemében való egyesülés eszméje. Es az eszme testet
öltött a Bethlen Gábor-Körben. Megalakult e kör amaz
édes egységet alkotó hármas szellemében Bethlen Gábornak, mint vallásos, hazafias, tudományos kör Istenért,
hazáért és tudományért, Vallása evangéliumi protestáns,
hazaszeretete a politizálás nélkül való, munkás hazaszeretet, tudománya a határait ismerő s így nem istenellenes tudomány.
Vallja e kör a nagy Bethlennel a próféta után: „Elvész
az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való" (Hos.
4 : 6.). Elvész, nincs jövendője a népnek, az országnak,
melynek iíjúsága tudomány nélkül való. És emez elveszéstől óvó, megtartó és tökéletesítő tudomány csak igaz
tudomány lehet, mely eget, földet, Istent, embert ismer és
összekapcsol. Ezen igaz tudomány világi és vallási tudományt az evangéliomi keresztyén lélekben és életben szent
összhangban egyesít. A bölcseségnek nem csak kezdete
(Péld. 1 : 7), hanem folytatása és vége is az Úrnak
félelme, mely munkás életben nyilvánul és ennek a munkának vakoló kanala és fegyvere a földi tudomány.
A Bethlen Gábor-Kör ilyen tudományban növelkedő
ifjúságot akar adni a magyar társadalomnak". Mikor
erre a feladatra vállalkozott, nagy. szép és rendkívül
szükséges munkát kívánt magának. Mert az ország különböző vidékeiről fővárosunkba jövő ifjúság sok szépnek
és tudásnak, de egyszersmind tengernyi veszedelemnek
helyére jön. Az óriási életnek óriási bűnei vannak,
melyek szétjárnak, mint az ordító oroszlán, keresvén,
kit nyeljenek el. Az ifjak egy része hozza magával
igazi vallásos-erkölcsös nevelésének fegyvereit, de nincs,
a ki erősítené azokat itt tovább; más része pedig még
ezekkel a fegyverekkel sem rendelkezik, s így mihamar
az erkölcsi ós anyagi züllés örvényébe esik, vagy kimegy
az életbe hit nélkül, csupa tudományos önzéssel, fásult
lélekkel s lesz bérért dolgozó szolga a társadalom nagy
háztartásában, terjesztve tovább a tökéletesedést és boldogságot akadályozó önzésnek tudományát.
Milyen roppant kincse vész el így az életnek 1
Milyen gondos őrizésre, testi, lelki gondviselésre van itt
szükség, hogy a jelen meg ne eméssze a jövendőt. Ennek
az őrizésnek szerény munkása a Bethlen Gábor-Kör is,
mely amaz első testvérgyilkossal ellentótben azt vallja

és cselekszi: „Őrizője vagyok az én atyámfiának, különösen az én hitsosrsosomnak és pedig testének, lelkének
egyaránt' 1 .
Eme munkájában segítőtársa, támogatója körünknek
a fővárosi és vidéki protestáns társadalom anyagi és
szellemi tekintetben. Ennek a társadalomnak fiait részesíti a Bethlen Gábor-Kör vallás-erkölcsi képzésben és
anyagi támogatásban. Ennélfogva joggal kérheti és várhatja attól óvó, mentő és nevelő munkájának becsülését és segítését.
Elő összeköttetést igyekezünk azért fentartani a
magyar protestáns társadalommal, mert csak így tudjuk
sikerrel ébreszteni a protestáns öntudatot, tökéletesíteni
az evangéliomi keresztyén életet ifjúságban és társadalomban, úgy anyagi, mint szellemi erkölcsi eszközökkel.
Együttműködésünk egész nyilvános életünkben szemlélhető. E soroknak is az a czélja, hogy czéljaink, munkánk feltüntetése által felhívjuk a protestáns társadalom figyelmét körünkre, annak támogatására és a közös
munkára.
Körünk a folyó iskolai évben is szokott, rendes
mederben folytatja éleiét. Irodalmi estélyeket, ünnepi
estélyeket, belmissziói összejöveteleket, matinékét, szeretetvendégségeket, heti bibliamagyarázó gyűléseket rendez.
A fővárosban tartottakon kivül Nagyszalontán és Hódmezővásárhelyen is rendezett irodalmi estélyeket, hangversennyel és tánczestéllyel egybekötve, melyeken a
protestantizmus és körünk szeretetét terjesztettük és
segélyező-alapunkat növeltük. Fővárosi mindennemű öszszejöveteleink — Istennek hála — nagy látogatottságnak
és közkedveltségnek örvendenek.
Körünk a tagoknak lapokat, protestáns ifj. lapokat és folyóiratakat, kedvezményes színházi jegyeket ad
(ez idő szerint az Urániába és a Magyar Színházba).
Kedvezményes jegyeket ad továbbá a Képzőművészeti
Társulatnak a műcsarnokban rendezni szokott tárlataira,
a Nemzeti Szalonba, hangversenyekre és a Világpanorámába.
Ebéd- és vacsorasegélyeket oszt, melyet fővárosi
vedéglősöknél eszközölt ki, valamint egyenes pénzsegéllyel is enyhíti szegény tagjainak szükségét. Ez
évben 5 szegény társunknak adtunk ebéd-, egynek vacsora-segélyt; 20 társunknak pénzsegélyt, mintegy 2000
korona értékben.
A protestáns társadalomnak, egyházaknak, városoknak, testületeknek, intézményeknek és egyeseknek
felénk fordult áldozatkész szeretete mind nagyobb anyagi
erőt ád körünknek ezen emberbaráti munka áldásosabb
gyakorlására.
Ebben az esztendőben szándékozik kiadni körünk
emlékkönyvét, mely ötéves múltjáról számol be s a
protestáns társadalmi előkelőségeket egyesíti irodalmi
koszorúba. Emlékoszlop lesz ez, melyről lelkünk hálával
olvassa a szent igéket: „Mindeddig segítségül volt az
Úr". Ujabb kapocs lesz ez ismét körünk ós a társadalom
között, g anyagi és szellemi erőnek forrása. Ez úton is

szeretettel kérjük azokat, kik emléksorokat Ígértek, vagy
kegyeskednek adni, szíveskedjenek minél előbb a körhöz

juttatni.
Legközelebb, április 4-én gazdag műsorú szeretetvendégséget rendeztünk, mely utolsó volt ez évben. Ez
után irodalmi estélyeink következnek. Májusban pedig
a bécsi béke 300-ik évfordulója alkalmából hatalmas
Bocskay-Bethlen-ünnepére készülünk.
Im munkásságunk rövid vázlata. Ha tekintetbe
vesszük azon körülményt, hogy a főiskolák vallás-erkölcsi
nevelést nem adnak, a főiskolai ifjúságot egyesítő kör
nincs, s a mi van, az is túlnyomólag politikai mozgalmakban, tüntetésekben forgolódik, s hogy a melyik ifjúsági kör munkálkodik is, az sem vallás-erkölcsi czélú:
lehetetlen el nem ismerni a Bethlen Gábor-Kör fontosságát.
Vannak még gyengéi körünknek, de nagyra és jóra
törekvése is van. s hisszük, liogy ha — mint óhajtjuk, —
alkalmasabb, nagyobb helyiséggel rendelkezhetünk és
még erőteljesebb protestáns szellem hatja át körünket,
még inkább megfelelünk hivatásunknak; a társadalom támogatásával megközelíthetjük minél előbb a Bethlen-Otthon felállításának eszméjét, az egész protestáns főiskolai
ifjúság Bethlen Gábor szellemében való egyesítését, a
mi protestáns egyházainknak és magyar hazánknak
erkölcsi erőben való nagy nyereségét jelentené.
Hisszük, hogy evangéliomi egyházaink igazi szeretetükkel támogatják ezután is a közös szőllőben, az
Úrnak szőllejében dolgozó fiukat, a Bethlen Gábor-Kört;
a magyar protestáns társadalom is buzgón munkálkodik
velünk nagy társadalmi czéljaink elérésére s ilyen munkával siettethetjük amaz eszményi, krisztusi társadalom
megvalósulását!
Veress Jenő,
a kör belmissziói alelnöke.

Kérőivek, esdő szózatok.
E czím alatt Morvay Ferencz e lapok 11. számában,
mint ő kifejezi: nyilvános hangot akart adni annak a
kedvetlenségnek, sőt bosszankodásnak, a mely sok lelkész
szivében ott él, látván az egyházakhoz intézett kérőívek,
esdő szózatok folyton növekedő számát. A czikk irányát,
az abban rejlő panaszt a lap szerkesztője is jogosultnak
mondja a következő számban, s a czikkíróhoz intézett
szerkesztői üzenetben igéri is, hogy hozzászól a kérdéshez, kifejtvén, hogy miképen lehetne e bajon segíteni.
A kérdés kétségtelenül nagyfontosságú és érdekű :
miképen lehetne a különböző cztmek alatt folyó kéregetéseket, gyűjtéseket megszüntetni? S midőn a szerkesztő
e kérdésre feleletet ígért, nem tagadom, nagy mértékben
felcsigázta kíváncsiságomat. E kíváncsisággal olvastam
végig Morvay czikkét is, remélve, hogy a végén megtalálom a kérdés sikeres megoldására az útmutatást.
Azonban csalódva tettem le olvasás után a lapot, s
hiába vártam mind ez ideig a szerkesztő igért feleletét
is, és így, szerkesztő úr engedelmével, hozzászólok

magam a kérdéshez, igyekezvén a kérdést más oldaláról ket is felkeresni, s miután magunkat e téren kinullázzuk
is megvilágítani.
s a felekezeti jogegyenlőséget magunk ássuk alá, összes
Morvay Ferencz a kéregetés beszüntetésére nézve eredményünk nem lesz egyéb, minthogy megóvtuk néhány
ezt javasolja : „Munkáljon oda mindenik egyházkerület, felsőbaranyai lelkésztársunk nyugodalmát, a mennyiben
hogy segélygyűjtést az egyházmegye jól megokolt véle- akkor kevesebb iktatni valójuk lesz. Megéri-e ez az
ménye alapján, az egyházkerület pártolása mellett, csakis eredmény azt, hogy az egyházkerületek idemunkáljanak ?
sürgős és igazi érdek által indokoltan, egyedül a konvent Alig hiszem, hogy jobban gondolkozva rajta még Morvay
engedélyezhessen, s más kérőívvel, mint a melyet a kon- Ferencz is igennel felelne e kérdésre.
vent elrendel, az egyházakat megkeresni, hogy úgy
És hát olyan nagy baj-e az, elviselhetetlen teher-e
szóljak, terhelni ne lehessen." Czikkíró szerint ezzel a csakugyan, hogy némely gyülekezeteink esdő szózatokkal
kérdés rendezve volna. Vájjon van-e a konventnek juris- fordulnak az egyházak lelkészeihez; sőt vájjon olyan
dictiója arra, hogy gyűjtéseket engedélyezhessen? Nincs. felháborító dolog-e az is, hogy nemzeti kulturális s más
Az országos gyűjtésre szóló engedélyek kiadása a belügy- egyéb nemes czélok megvalósításánál az intéző körök
minisztérium hatáskörébe tartozik, a mint azt az 1882. a református egyház lelkészeit is odaszámítják a nemes
évi 18,613. sz. belügyminiszteri rendelet szabályozta. De és magasztos czélokért küzdők és áldozók kicsiny, de
talán gyakorolhat befolyást az irányban, hogy mely lelkes csapatába ? Vagy nem sokkal elszomorítóbb volna-e,
egyházközségnek adja meg a miniszter az engedélyt az ha lelkészeink olyan világításban állanának immár a világ
országos gyűjtésre? Ily irányú felterjesztést az egye- előtt, mint a kikre egyházi, társadalmi, hazafias czélok
temes konvent valóban tett 1904. júniusban tartott gyűlé- szolgálatánál, az ezekhez szükséges áldozatkészségnél
séből 18. jegyzőkönyvi sz. c) pontjában. A feleletet erre számítani egyáltalában nem lehet ?!
Hogy szegények vagyunk, az igaz, s hogy e miatt
megtaláljuk ugyanazon évi októberi konventi jegyzőkönyv
mindnyájan
mindenütt nem áldozhatunk, az is meglehet.
84. lapján, a hol a vallás- és közoktatásügyi miniszter felvilágosítja a konventet, hogy az egyházak részére De hogy az áldozatkészégtől ezen alapon teljesen távol
az országos gyűjtési engedély eddig is csak úgy ada- maradjunk, az nem volna méltó mihozzánk. Sőt nem
tott meg, hogy minden egyes esetben az illető egyház- méltó még az a felháborodás sem, a mit Morvay Ferencz
községre nézve illetékes vármegye főispánja felhivatott, a sok hozzáérkező kérőív miatt érez. Egy másik lelkészhogy a felettes egyházhatóság (az illető ev. ref. egy- társam hasonló gondolkozással szintén méltatlankodva
házkerületi püspök) meghallgatása mellett, a kérelem beszélte, hogy egy évben megolvasta a hozzáérkező
teljesíthetőségére nézve jelentést tegyen, s csakis az kérőivek stb. számát s az megközelítette a 80-at. S
egyházi felettes hatóság pártoló nyilatkozata és a fő- mikor megkérdeztem, hogy hányra adott kedvező választ,
ispánnak erre alapított véleményező jelentése alapján kiderült, hogy egyre sem, mert valamennyire úgy sem
adatott meg a belügyminiszter által az engedély. A adhatott volna. Úgy járt hát el, mint az egyszeri jogász,
mennyiben pedig a konvent még ezenfelül a konvent ki havi pénzéből adósságait nem rendezhetvén, úgy
elnökének pártoló felterjesztését is kívánná, erre nézve a oldotta meg a kényes kérdést, hogy egyik hitelezőjének
vallás- és közoktatásügyi miniszter nyilatkozatot kór. sem fizetett semmit.
De van a kérdésnek másik oldala is, különösen
A konvent azonban, mint az idézett jkv. 49. sz. a határozat mutatja, ezt nem kívánta, hanem megelégedett az egyházak esdő szózatait tekintve. Én legalább úgy
azzal, hogy az illetékes egyházkerület püspöke liall- tekintem ezeket, mint a melyek nemcsak a hívek áldozatkészségére apellálnak, hanem arra is alkalmasok, hogy
gattassék meg.
S ha Morvay Ferencznek most már panasza van a más vidéken lakó híveket az illető gyülekezet dolgai
egyik-másik engedély megadása ellen, mint p. o. jelen felől tájékoztatják s a közel s távol levő gyülekezetek
esetben a budafoki egyházé ellen: panaszát és kifogásait érdeklődését s a hívek együttérzését felébreszteni, erőaz illetékes egyházkerület, — jelen esetben — a duna- síteni hivatva vannak s a Krisztus egyházában együtt
élők lelki közösségének tudatát ápolni alkalmasok. S
melléki kerület püspökéhez kellett volna adresszálnia.
De hát, tegyük fel, hogy Morvay Ferencz és a ha így mindenik egyház nem küldhet is anyagiakban
vele egy nézeten levők egyházhatóságaink hangulatát valamit a kérőívet kibocsátó egyháznak, küldhet legúgy megfordítják, hogy az egyházkerületek csakugyan alább jó szót, szívből származó biztatást, atyafiságos
oda munkálnak, hogy egyenesen utasítják püspökeiket, üdvözletet, s ez még mindig többet ér, mint a méltatlan
hogy a könyöradomány-gyűjtés engedélyezését ne pár- felháborodás hangja, a mellyel senkinek sem használunk,
tolják s így a miniszter azt nem adja meg. Micsoda de az illető egyháznak anyagaikban is kárt okozunk.
előnnyel lesz ez reánk nézve? Megszűnik-e teljesen a Elvégre az adakozás nem kényszermunka, csak a „jókedvű
kérőívek, esdő szózatok, avagy egyházak s más köz- adakozót" szereti az Isten I Ha valakinek nincs módjában
czélok részére kéregetők zörgetése ? A mi egyházközsé- adakozni, azon semmi bosszú nem tétetik azzal, hogy
geink esdő szózatai elmaradnak; de nem maradnak el neki is küldetik egy ily kérőív.
Abból pedig, hogy Felsőbaranyában olyan nagy a
a más felekezetbelieké, nem szűnnek meg a kulturegyenyomorúság
(erről is tudnék különben saját tapasztalasületek, jótékonyczélú sorsjátékok, apáczák stb. bennün-

tómból beszélni), nem következik, hogy tehát szüntessük
be általában a kéregetést. Valamint a szegényügynek
állami rendezése sohasem fogja nélkülözhetővé tenni
s így megszüntetni a magánjótékonyságot: azonképen
a közalap munkája sem szüntetheti meg, legfeljebb
szabályozhatja s korlátozhatja az egyes egyházak országos gyűjtés által való segélyezését. Hogy ez miképen
történt, utaltam rá feljebb.
Mindeneket összevéve tehát konstatálható, hogy
bizony Morvay Ferenez is czélszerűbben járt volna el;
ha czikke helyett, mellyel a hozzáérkezett kérőívre
válaszolt, egy koronát tett volna a postára.
Dr. Székely József.
*
*

*

E czikkre, a melyet az audiatur et altéra pars
elvénél fogva adtam közre, első sorban is azt jegyzem
meg, hogy a mi késik, még nem múlik. A kérdéshez
magam is hozzá kívánok szólani; de egyszerre minden
fontos kérdésben komolyan felelni szinte fizikai lehetetlenség reám nézve.
Másodszor pedig azt jegyzem meg, hogy bár indokoltnak tartom M. F. felszólalását, távol van tőle is,
tőlem is, hogy feltétlen tilalmat kívánnánk állítani az
egyházi és a társadalmi gyűjtések elé. Csupán azt
óhajtjuk, hogy a clolog rendeztessék s kellő mederbe
szoríttassék. Mert a kérőívek és az esdő szózatok áradata
nemcsak hogy ostromolja a lelkészeket és a gyülekezeteket, s nemcsak hogy nem igen vág hozzá a közalap
hivatásához, de kárára válik a segítségre tényleg érdemeseknek is, mert az az eredmény, a mit Sz. J. is
tapasztal, hogy miután minden kérelem teljesítésére
nincs erőnk, egyet sem hallgatunk meg.
Szerk.

MISSZIÓÜGY.
A belmisszió kérdéséhez.
A 33-dik belmissziói kongresszusról Németországban.
II.
Dr. Hauck : „A belmisszió nemzeti jelentőségéről Németországban"
cz. előadásának rövid ismertetése. — Néhány kérdés.

Még csak 50—56 éve annak, hogy a nyilvánosság
elé léptek Németországban a belmisszió kérdésével. Egy
Wittenbergben (1848 szept. 22.) tartott egyházi gyűlésen
Wichern mutatott rá legelőször arra, hogy az egyháznak
mily égető szüksége van a belmisszióra. S ő mindjárt
akkor hirdette, hogy e munkát négy irányban kell kifejleszteni. Az egyik irány hivatva lesz figyelmét a jövőmenő lakosságra (vándorlegények stb.) kiterjeszteni ós
róla gondoskodni; a másik a társadalom züllésnek indult
vagy már is romlott, büntetett alakjainak mentésével foglalkozni ; a harmadik az egyháztól elidegenedett tagoknak — különösen a nagy városokban — gondját fel-

venni ; a negyedik a betegápolást, a szegények gondozását
és az ifjúság nevelését, vezetését felkarolni.
S a munka megindult a négy irányban, daczára
annak, hogy csaknem mindenki ellenezte. Eltekintve
attól, hogy némelyek helytelenítették, kicsinyelték, voltak olyanok is, a kik egyenesen azt állították, hogy a
belmisszió az egyház tekintélyét aláássa. De idővel teljesen megváltozott a közvélemény. S ma annyira vagyunk,
hogy a prot. egyházak legnagyobb része belmissziói
folytat.
Nem sorolva el a fennálló belmissziói intézményeket, a munkának sokféle ágazatait, egyenesen a lényegre
mutatunk rá. A belmisszió lényege abban áll, hogy azt
keresi az emberekben, a mi maradandó, örökkévaló.
Nemzeti jelentőségűvé pedig a benne rejlő erkölcsi tartalom és erő teszi a belmissziót.
Valamely nemzet felvirágzása különböző okok összehatásától függ. így például az ország földrajzi fekvésétől, az egyes vidékek népesebb vagy kevésbbé népes
voltától, a kedvező gazdasági viszonyoktól és a szellemi
erők szabad fejlődésétől. Erkölcsi erő nélkül azonban
mindez nem elég arra, hogy egy nép naggyá, boldoggá
legyen. A belmisszió ezt az erkölcsi erőt igyekszik bevinni a nemzet életébe.
Németország az utolsó fél évszázad alatt _ naggyá
lett. Míg 1848-ban csak földrajzi fogalom volt, ma a
világ első hatalmainak egyike. Politikai fellendülésével
versenyez a gazdasági, Ipara és kereskedelme nem remélt
fejlődési fokot ért el; a szegény ország meggazdagodott. Virágzik a tudomány és művészet is. De az erkölcsi
élet terén nincs javulás. A nemzet testében dúló erkölcsi
bajok nemhogy csökkentek volna, hanem fokozódtak.
Erre mutat a bűnügyekről szóló statisztika; erre a nagy
egyházakhoz tartozó tagoknak egyházuk iránt való elhidegülése.
Mindez azonban nem a mi munkánk sikertelenségét, hanem feladatunk nagyságát bizonyítja. A feladat
felülmúlja a belmissziói munkák terén kifejtett erőnket,
a mi onnan van, mert a munkások száma még mindig
csekély és így mi nem tehettünk annyit, a mennyit kellett volna. Azért kérem mindazokat, a kik ecfflig haboztak, kételkedtek, bennünket jóindulattal, de tétlenül
néztek, csatlakozzanak hozzánk és segítsenek minket.
A modern népek fejlődését az erkölcsi bajokon
kivül az egyes társadalmi osztályok között létrejött ellentétek is hátráltatják. Németországban az ellentéteket
csaknem kizárólag a vagyonkérdés okozza. Es látván
azt, hogy a szocziáldemokraták a saját honfitársaiknál
szolidárisabbaknak érzik magukat az idegen nemzetekhez tartozó elvtársaikkal, méltán feltehetjük a kérdést:
Mi tévők legyünk? Ki segíthet a szocziális bajokon?
Készben az állam segíthet üdvös intézkedésekkel, törvényekkel ; részben az egyház az őt támogató belmissziói
tevékenységgel. A társadalmi osztályok ellentétéből származó veszedelem a nemzet életére főleg a kölcsönös
bizalom teljes megrendülésében rejlik. A munkaadóról

azt tartják, hogy az a munkásban eszköznél egyebet
nem lát s azt eszköz gyanánt csak addig használja, a
meddig használhatja, végül mint hasznavehetetlent eldobja magától. A munkások felől meg viszont úgy vannak meggyőződve, hogy azok a munkaadóban, a pénzes
emberben csak élősdit látnak, a mely élősdit legjobb
mihamarább elpusztítani.
Ezt a lelkekben élő bizalmatlanságot az állam nem
képes kiirtani, mivel sokan vele szemben is bizalmatlanok. De itt lép közbe aztán ismét a belmisszió, a
mely a nélkül, hogy a maga hasznát keresné, csak
másnak kiván szolgálatot tenni. A belmisszió egy közös
vállalatban egyesíti a társadalom különböző osztályait s
így közvetlenül munkálja az ellentétek gyökeres kiegyenlítését. Hiszen tudvalevő, hogy semmi sem köt
össze annyira, mint a közös munka.
A német protestantizmus kebelén belől az egyházi
ellentét háttérbe szorult. A lutheránusok és reformátusok
között folyt konfesszionális polémia már szinte anachronizmus előttünk. I)e szükséges is, hogy e két testvérfelekezet összetartson. Mert íme, a róm. kath. egyház
és a protestantizmus közötti konfesszionális ellentét
annyira kiélesedett, hogy már-már nemzeti veszedelemként fenyeget. A róm. katholikusok politikai téren is
külön csoportot alkotnak s a birodalom érdekeivel szemben kifejezetten róm. kath. politikát űznek. Csak néhány
héttel ezelőtt sürgette 40,000 róm. katholikus az egyházi
állam visszaállítását, más szóval az olasz királyság megsemmisítését. Ez az egyházi és politikai téren észlelhető
szakadás hovatovább átcsap a társadalmi térre is. Már
látjuk jönni azt az időt, a mikor az öntudatos római
katholikus, a protestánst kerülve, nyugodt lélekkel majd
csak róm. katholikus hitsorsosaival érintkezik.
Áz egyházi ellentétek kiélesítése természetesen
nagyban veszélyezteti a német nemzet összetartozását.
Ezért kell most mindent elkövetnünk, hogy a német
birodalmat megőrizzük a széthúzástól, pusztulástól. Ezt
pedig csak úgy tehetjük, ha van olyan terünk, a melyen
ugyanannak a nemzetnek különböző ker. egyházakhoz
tartozó fiai egymást megismerik és egymást becsülni
tanulják. Ez a tér nem lehet más, mint az erkölcsi czélokért való munka tere. Abban már is megegyezünk róm.
kath. testvéreinkkel, hogy mint keresztyéneknek azt kell
követnünk, a ki eljött, hogy nekünk szolgáljon.
És mi protestánsok elismeréssel is vagyunk mind
az iránt, a mi jót róm. kath. testvéreink az erkölcsi
nyomor enyhítésére tettek, a nélkül, liogy viszont tőlük
mindjárt hasonló elismerést várnánk. De reméljük, hogy
a mi belmissziói munkásságunk idővel meg- fogja őket
győzni arról, hogy valláserkölcsi erők hatnak a protestantizmusban is. Es ha azután idejutottunk, akkor minden eltérés és különválasztottság mellett is van alapunk
arra, hogy nemzetünk érdekében közösen munkálkodhassunk.
Az erkölcsi és szocziális bajok, az egyházi ellentétek után végül rámutatok két homlokegyenest ellen-

kező világnézletre, a mely egymással küzd s a melynek
mindegyike törekszik a német nemzetet hatalmába keríteni. Az egyik világnézlet a vallásos vagy a keresztyén,
a másik a hitetlen.
A keresztyén világnézletben a kötelesség elve uralkodik. Szerinte mi Istennek, a ki teremtett és megváltott minket, a lekötelezettjei vagyunk. És ezért a mi
életünk szolgálat Isten és emberekkel szemben. A hitetlen világnézlet az embernek minden tekintetben való
szabadságát hirdeti. Az se Istennel, se emberrel szemben
nem ismer kötelességet. A jelszava: csak élni, élvezni!
S azzal dicsekszik, hogy nemsokára győzni fog minden
ponton.
A keresztyén egyház eme küzdelmében, — mert a
ker. világnézlet küzdelme kell, hogy az egyház küzdelme
legyen — a belmisszióra szintén sok teendő vár. A beimisszió ugyanis az egyháznak kivül az életben folytatott munkája. S >az által, hogy Isten segítségével és
erejével egyfelől elhárít, megszüntet sok bajt és botránkozást, másfelől előmozdítja a jót, erősíti a hitben gyengéket stb., hozzájárul ahhoz, hogy Németországban végül
is a keresztyén világnézlet arasson győzelmet.
Az élet a megtartó és romboló erők küzdelméből
áll! Ez így van minden szervezetben. így minden nemzet életében. A mi népünk története arra vall, hogy a
romboló erők most jóval erősebbek, mint hajdan. De
ez ne kedvetlenítsen el! A nürnbergi János-temető egyik
sírkövén e szavak olvashatók: „Vitám non mortem
cogita!" Mi látjuk működni a halálnak romboló erejét;
de mi azért mégis az életnek győzelmét kívánjuk. Munkálkodjunk hát s legyen ez a mi jelszavunk is: Vitám
non mortem cogita!
*

*

*

Vájjon, ha a mi nemzetünk ós a német nemzet
sorsát, az itteni és az ottani állapotokat nézzük, találunk-e némi hasonlóságot? Vannak-e minálunk is társadalmi bajok, erkölcsi nyomor, nemzetölő bűn, romboló
elemek? És miféle nemzeti jelentőségű munkát végez
a magyar protestantizmus a haza érdekében?
Az-e a mi jelszavunk is, hogy: „Vitám non mortem cogita" ?
Eubulus.

EGYHÁZ.
Lelkószválasztások. A hertelendifalvai ref. gyülekezet, elhunyt lelkipásztora: Tomka Károly örökébe
annak fiát: Tomka Károly angyalosi lelkészt hívta meg;
— a péczeli ref. gyülekezet Murányi János bálványosi
lelkészt választotta meg lelkipásztorává.
Lelkészbeiktatás. A losonczi ref. gyülekezet f. hó
1-én fogadta kebelébe új lelkipásztorát: Sörös Béla,
volt budapesti gyűjtőfogházi lelkészt. A beiktató istentiszteleten Antal Gábor püspök mutatta be az új lelkészt, a kit ezután Nagy Gedeon esperes iktatott be
hivatalába, szép beszéd és az egyházi jelvények átadása
kíséretében. Az új lelkész Zakariás 4 : 6 verse alapján
tartotta meg beköszönő beszédét, a melyben működése
programmjává a békesség fejedelmének hirdetését és a

nem az erővel és hatalommal, hanem az Úr lelke által
való munkálkodást tűzte ki. — Segítse az Isten programmja megvalósítására!
Lelkészi jubileum. A derzsenyei ev. gyülekezet
meleg ünneplésben részesítette a mult hónap 18-án
lelkészét: Bernáth Sándort 25 éves hivataloskodása
alkalmából. Délután hálaadó istentiszteletet tartottak, a
melyen a liturgiát Adamovics Sámuel zsemberi lelkész
végezte, az alkalmi egyházi beszédet pedig Hajdú Lajos
báthi lelkész tartotta. Templom után a gyülekezet az
iskolába vonult át, a hol a jubilánst az elöljáróság nevében a tanító, a hívek nevében egy presbiter, a községnevében a biró, az egyház egykori és épen a jubiláns
által anyásított filia : Zsember nevében Adamovics Sámuel
üdvözölték.
A ref. zsinat negyedik ülésszaka márczius hó
30-án végződött be. Legelső sorban az énekügyi bizottság jelentését mutatták be s annak javaslata alapján
a folytatólagos revízió alapjául a próba-énekeskönyvet
fogadták el. Báró Bánffy Dezső hosszabb, hazafias
beszédben méltatta Bocskay István erényeit, abból az
alkalomból, hogy a két prot. egyház elrendelte a bécsi
béke négyszázados fordulójának május 20-án leendő
gyülekezeti és iskolai megünneplését. Indítványára jegyzőkönyvben örökítették meg a zsinat hálás emlékezetét
és utasították a konventet, hogy a Bocskay érdemeihez
méltó emlék állításáról gondoskodjék. Legfontosabb kérdés volt végül, hogy a már megalkotott törvénykönyvet
felterjesszék-e megerősítés végett a királyhoz, vagy
nem? Ebben a kérdésben az előző napon volt bizalmas
értekezlet, a mely abban állapodott meg, hogy a jelen
körülmények között, a mikor a törvényhozás szünetel
és nincs mód arra, hogy országos törvényben történhetnék intézkedés az 1848. XX. olyan mértékű végrehajtása iránt, a mely mellett a törvénykönyvnek a lelkészek, tanárok, tanítók javadalmazását, az adóterhek
könyítését ós a lelkészi nyugdíjintézet felállítását illető
határozatai anyagilag effektuálhatók volnának : a törvénykönyv ne terjesztessék fel megerősítés végett. Az értekezlet e bölcs megállapodását a zsinat egyhangúlag el
is fogadta. A még elintézendő ügyek letárgyalására a
zsinatnak még egyszer össze kell ülnie. Az ötödik ülésszaknak alkalmas időben való összehívására az elnökség
hatalmaztatott fel. Az ülésszakot Kun Bertalan elnöklő
püspök buzgó imádsága és a jegyzőkönyv hitelesítése
rekesztette be.
Vallásos estéJyek. Dr. Szabó Aladár budapestjózsefvárosi lelkész a VIII. kerületi főgimnázium dísztermében (Tavaszmező-utcza 17. sz. II. em.) április 7-én,
8-án, 9-én, 10-én, 11-én ós 12-én este 7 V4 órakor vallásos estélyeket rendez. Tárgy: Jézus szenvedései.
1. Szombaton, április 7-én: Jézus szenvedéseinek folytonossága. 2. Vasárnap, április 8-án: Jézus szenvedéseinek nagysága. 3. Hétfőn, április 9-én: Jézus szenvedéseinek keserűsége. 4. Kedden, április 10-én: Jézus
szenvedéseinek édessége. 5. Szerdán, április 11-én:
Jézus szenvedéseinek ereje. 6. Csütörtökön, április 12-én:
Jézus szenvedéseinek dicsősége. Az estélyek sorrendje:
Ének, ima, bibliaolvasás, karének, beszéd a kitűzött
tárgyról, ima, ének. Az estélyek czélja: feltárni az Isten
szeretetének gazdagságát, élő hitre vezérelni azokat, a kik
hinni nem tudnak, erősíteni azokat, a kik már hisznek,
előkészíteni a híveket az úrvacsora vételére és elvezetni
a vigasztalás forrásához azokat, a kik szenvednek!
Az aszódi evang. egyház, a kerületi leánynevelőintézet tornatermében f. évi április 1-én, a temető rendezése javára adakozással egybekötött vallásos estélyt

rendezett. Az estély műsora a következő volt: 1. „Add
Uram az igazságnak." Bolla Lajos gimn. igazgató vezetésével énekelték a gimnázium evang. növendékei. 2.
„Szentírási részlet." Felolvasta Chugyík Pál lelkész.
3. „Ima." Glucktól. Kobilicz Emma intézeti tanítónő
vezetése mellett énekelték az intézet III—IV. osztályú
növendékei. 4. „Hol az Isten?" írta és felolvasta Moravcsik Gyuláné úrnő. 5. „Magánének." Előadta Genersich
Karola intézeti igazgató. 6. „Ária és Menuetto." J. Haydntól. Harmóniumon és zongorán előadták Fehérkiíti Béla
és Kirchknopf G. Ede. 7. „Szárnyain az áhítatnak."
Mozart-tói. Előadták Chugyík Pál, Boldis István, Kirchknopf G. Ede és Matolcsy Kálmán. 8. „Szavalat". Tartotta Moravcsik Gyula gimn. IV. osztályú tanuló. 9.
„Fohász." Szabó Xavér Fereiicztől. Krausz Emma intézeti tanítónő vezetésével énekelték az intézet III—IV.
osztályú növendékei.
Nagypénteki és húsvéti ev. ref". istentiszteletek
Budapesten. I. Nagypéntek. A Kálvin-téri templomban
d. e. fél kilencz órakor prédikál Petri Elek. úrvacsorai
beszédet mond Kulifay László; d. e. fél tizenkét órakor
prédikál dr. Szabó Áladár, úrvacsorai beszédet mond
Petri Elek; d. u. 3 órakor prédikál Böszörményi Jenő.
Budán, a Szilágyi Dezső-téri templomban d. e. 10 órakor
prédikál Haypál Benő; d. u. 5 órakor prédikál Dömötör
Endre. A zuglói ref. templomban d. e. 10 órakor prédikál Keresztesi Sámuel; d. u. 3 órakor prédikál Kovács
Emil. A kőbányai ref. templomban d. e. 10 órakor prédikál Izsák Ferencz; d. u. 3 órakor prédikál Polgár
János. A Rózsa-utcza 20. sz. a. imateremben d. e. 10
órakor prédikál Kovács Emil; este 6 órakor prédikál
Keresztesi Sámuel. A VIII. ker. Tavaszmező-utcza 17.
sz. a. áll. főgimnázium dísztermében d. e. 10 órakor
prédikál Kováts Lajos. A mester-utczai elemi iskola nagytermében d. e. 10 órakor prédikál Hagymásy Gyula. A
svábhegyi iskolateremben cl. e. 10 órakor prédikál Arany
Dénes. Az aréna-úti elemi iskolában d. e. 10 órakor
prédikál Nagy Dénes. Budafokon, az áll. leányiskola
termében d. e. 10 órakor prédikál dr. Székely József.
Rákosligeten d. u. 3 órakor prédikál Nagy Ferencz.
II. Húsvét. Első nap. A Kálvin-téri templomban d. e.
Ys-ö órakor prédikál Kulifay László, úrvacsorai beszédet
mond Böszörményi Jenő; d. e. V212 órakor prédikál
Petri Elek, úrvacsorai beszédet mond Kulifay László;
d. u. 3 órakor prédikál Böszörményi Jenő. Budán, a
Szilágyi Dezső-téri templomban d. e. 10 órakor prédikál
és úrvacsorai beszédet mond Haypál Benő; délután 5
órakor prédikál Kovács Emil. A zuglói ref, templomban
d. e. 10 órakor prédikál és úrvacsorai beszédet mond
Keresztesi Sámuel; d. u. 3 órakor prédikál Keresztesi
Sámuel. A kőbányai ref. templomban d. e. 10 órakor
prédikál és úrvacsorai beszédet mond Izsák Ferencz;
d. u. 3 órakor prédikál Polgár János. A Rózsa-utcza
20- sz. a. imateremben d. e. 10 órakor prédikál és úrvacsorai beszédet mond Kovács Émil; este 6 órakor
prédikál Tóth Pál. A VIII. ker. Tavaszmező-utcza 17.
sz. a. áll. főgimnázium dísztermében d. e. 10 órakor
prédikál dr. Szabó Aladár, úrvacsorát oszt Kováts Lajos.
A mester-utczai iskolában d, e. 10 órakor prédikál és
úrvacsorai beszédet mond Hagymásy Gyula. A svábhegyi
iskolateremben d. e. 10 órakor prédikál és úrvacsorai
beszédet mond Arany Dénes. Az aréna-úti elemi iskolában d. e. 10 órakor prédikál és úrvacsorát oszt Nagy
Dénes. A skót misszió imatermében (Hold-u. 17. sz. a.)
este V27 órakor prédikál dr. Szabó Aladár. Budafokon
d. e. 10 órakor prédikál és úrvacsorai beszédet mond
dr. Székely József. Rákosfalván d. e. 11 órakor prédi-

kál és úrvacsorát oszt Tóth Pál. Rákosligeten d. e. 10
órakor prédikál és úrvacsorát oszt Nagy Ferencz. Második nap, A Kálvin-téri templomban cl. e. 10 órakor
prédikál Szabó Aladár, úrvacsorai beszédet mond Petri
Elek; d. u. 3 órakor prédikál Kulifay László. Budán,
a Szilágyi Dezső-téri templomban d. e. 10 órakor prédikál és úrvacsorai beszédet mond Dömötör Endre; d. u.
5 órakor prédikál Dömötör Endre. A zuglói ref. templomban d. e. 10 órakor prédikál Kováís Lajos, úrvacsorai beszédet mond Keresztesi Sámuel: d. u. 3 órakor
prédikál Keresztesi Sámuel A kőbányai ref. templomban d. e. 10 órakor prédikál Böszörményi Jenő. A Rózsautcza 20. sz. a. imateremben d. e. 10 órakor prédikál
Hagymásy Gyula; este 6 órakor prédikál Kovács Emil.
A hold-utczai német ref. templomban d. e. 7*11 órakor
magyarul prédikál és úrvacsorát oszt Nagy Dénes. Rákosligeten d. u. 3 órakor prédikál Nagy Ferencz. M. Á. V.
munkástelepén d. e. 10 órakor prédikál ós úrvacsorai
beszédet mond Izsák Ferencz.
Zsinati jegyzőkönyv. Az 1904. november hó 10-én
megnyilt második budapesti református zsinat 1906.
márczius hó huszonhetedikétől harminczadikáig (az ötvenkettedik üléstől az ötvenötödikig) tartott negyedik ülésszakának jegyzőkönyve Sass Béla debreczeni ref. theologiai akadémiai tanár és zsinati jegyző szerkesztésében,
Debreczen sz. kir. városa könyvnyomda-vállalatánál 38
lapon, háromezer példányban megjelent s az egyházi
hatóságoknak és zsinati tagoknak addig is rendelkezésükre áll, míg az illetékes püspöki hivatalok útján
megkapnák. Az idevonatkozó megkeresések Dávidházy
Kálmán könyvkötőhöz intézendők Debreczenbe (Füvészkert-utcza 9. szám).
A sepsiszentgyörgyi ref. egyházi társaság márczius hó 30-án a ref. kollégium tornacsarnokában tizenegyedik vallásos összejövetelét tartotta meg a következő
tárgysorozattal. 1. Részlet a Bibliás ember cz. operából
(Kienzl): Előadta a koll. zenekar Zayzon Ferencz koll.
tanár vezetése mellett. 2. Szavalt Nagy Zsófia iparisk.
növendék. 3. Felolvasott Péter Lajos várm. levéltárnok
az őskeresztyének életéről (Sienkievicz : Quo vadis cz.
müve alapján). 4. Szavalt Biró Margit k. a. 5. Bibliamagyarázatot tartott Kóréh Endre lelkész. 6. Intermezzo
(szerz. Mascagni). Előadta a koll. zenekar Zayzon Ferencz
koll. tanár vezetése mellett. Harmóniumon kisérte Szilágyi
Béla IV. oszt. tan.
Szeretetvendégség. A budapest-zuglói ref. 'egyházrész helyi bizottsága, Keresztesi Sámuel lelkésszel élén
és a zuglói reform, egyesület tagjainak buzgó támogatása mellett szépen sikerült szeretetvendégséget rendezett f. hó 1-én, a községi elemi iskola tornatermében.
A tágas terem alig volt képes befogadni a vendégeket,
a kik között nagy számmal voltak más felekezetűek is.
Közének, ima és teázás után a gazdag műsor nyújtott szellemi élvezetet és vallásos építést a jelenvoltaknak. Nagy
figyelemmel hallgatott pontja volt a programúinak Farkas
József theol. tanárnak a régi Zuglóról és a zuglói egyházrész történetéről írt s Keresztesi Samu által felolvasott érdekes munkája. Az anyagi tekintetben is szépen
sikerült vendégséget Haypál Benő budai lelkész bibliamagyarázata s Hamar István imádsága rekesztette be.
A debreczeni ref. egyház baja. A kálvinista
Róma hatalmas ref. egyháza, bár az utóbbi időben több
örvendetes mozzanat történt benne, sem extenzive, sem
intenzive nem mutatja az eleven életnek azt az erejét, a
melyre pedig képes volna. Ennek egy jó részben az is
oka, hogy lelkipásztorai között többen vannak olyanok,
a kik erősen hajlott korúak és még a lélek készsége

mellett sem képesek már, a test erőtelensége miatt, új
ugart szántani. Sajnálatos bizonysága ennek az, hogy
a gyülekezetnek 185 tagja legutóbb panaszt emelt az
egyházmegye esperesénél, a miatt, hogy Kiss Albert
lelkész már évek óta nem végez lelkészi funkcziókat,
hanem dolgait csak segódlelkésszel láttatja el. Az egyházmegyei időszaki tanács elutasította, a szolgálatképpességet igazoló orvosi bizonyítvány alapján a panaszt.
Egyebet persze nem tehetett. E jelenség azonban, a
míg igen elszomorító, másfelől kiáltólag követeli a
szolgálatképtelenné vált pásztorok tisztes nyugalmát
biztosító lelkészi nyugdíjintézet mielőbbi felállítását.
Az amerikai magyar ref. egyházak köréből. A
Sárospataki Ref. Lapokban olvassuk, hogy az amerikai
Egyesült Államok ref. egyházának belmissziói bizottsága,
hosszas vita után kimondta, hogy Antal Géza pápai
ref. theol. tanárnak, mint a magyarországi ref. egyház
kiküldöttjének megadja azt a jogot, hogy a Ref. Church
fennhatósága alatt álló magyar ref. gyülekezeteket meglátogassa. Antal Gézának feladata volna ugyanis megszüntetni azt a szakadást, a mely az Egyesült-Államokban
levő magyar ref. gyülekezetek között a hazai anyaegyházlioz való csatlakozás kérdésében bekövetkezett. A nem
csatlakozott gyülekezetek egyházi organuma, az Amerikai
Magyar Reformátusok Lapja az egyesülés kérdésében a
következőleg tolmácsolja a gyülekezetek véleményét: A
nem csatlakozott egyházak köszönettel veszik, hogy a hazai
anyaegyház reájok is ki akarja terjeszteni segítő kezét; de
eddigi segítő egyházaiktól csak úgy szakadhatnának el,
ha a hazai egyház teljes biztosítékét nyújtana a felől, hogy
segélyeztetésiik állandó leend. E tekintetben azonban
nem látván a helyzetet teljesen világosnak, az egyesülést
aképen látják czélszerűen keresztülvihetőnek, hogy a
hazai egyházhoz csatlakozottak egyesüljenek ő velük az
északamerikai Ref. Chureh védelme alatt, a mely esetben három egyházmegyével egy egyházkerületet alkothatnának. A magyar ref. egyház pedig első sorban arról
gondoskodjék, hogy az amerikai magyar ref. gyülekezeteket kiváló képzettségű és egyénileg teljesen megbízható
lelkészekkel lássa el, s a mennyiben teheti, segítse a
gyülekezeteket anyagilag is. A hazai egyházhoz való
hivatalos viszony pedig nyilatkozzék meg abban, hogy
az amerikai egyházmegyék vagy kerület működéséről
évenkint hivatalos jelentés terjesztessék be a konventre.
— A kérdéshez, addig, míg Antal Géza hivatalosan be
nem számol amerikai tapasztalatairól, nem akarunk
tüzetesen hozzászólani. Akkor azonban elmondjuk véleményünket.

I S K O L A .
Királyi kitüntetés. Batizi Ferencz békési ref.
tanítót, a közművelődés terén szerzett érdemei elismeréséül a király a koronás ezüst érdemkereszttel tüntette ki.
Kitüntetett tanítók. A Magyar Tudományos Akadémia a Wodianer-féle alapítvány kamataiból álló 1000—
1000 korona jutalmat Sinka Lajos krassói ref. tanítónak,
az orsz. ref. tanítóegyesület elnökének és Czukrász
Róza tanítónőnek, a fonomimikai írás-olvasás-methodus
feltalálójának ítélte oda.
Tanárok átvétele. Mentovich Ferencz és Schneider
Mátyás nagykőrösi ref. főgimnáziumi tanárokat a vallásés közoktatásügyi miniszter, szerződéses jogából kifolyólag
az államilag kinevezett tanárok sorába átvette.

A „Fónagy-féle dustless" kötelező használata. A
vallás- és közokt. miniszter 21211/905. sz. a. „Fónagyféle dustless "-szel való pormentesítést valamennyi állami
nép- és polgári iskolában ós óvodában kötelezőleg elrendelte. A középiskoláknak erre vonatkozólag külön
rendelet bocsáttatott ki. Mindkét rendelet Erdős József
ós Társa czéget (Budapesten, VI. ker., Szív-uteza 43.
sz.) jelöli meg egyedüli beszerzési forrásként Az „Utasítások "-at felszólításra nevezett czég bérmentve küldi meg.

EGYESÜLET.
A Nagypénteki Református Társaság elnöksége
közli, hogy azon szerencsétlenség és nagy veszteség, a
mely Löw S- ékszerész urat — üzletének kirablása
által — érte, a Nagypénteki Kef. Társaságnak tényleges
kárt nem okozott. A 10,000 kor. értékű főnyereményért,
a mely betörés esetére biztosítva volt, Löw S. úr szavatol
s ha az ékszer meg nem kerülne, úgy Löw úr egész
újat, a mely formára, kivitelre és értékre nézve a régivel
teljesen egyenlő lesz, bocsájt a társaságnak rendelkezésére. A sorsjegyek birtokosai és a még vásárolni
szándékozók tehát legyenek minden aggodalom nélkül.
A Protestáns Országos Arvaegylet választmánya
f. évi márczius 29-én dr. Kovácsy Sándor ny. min. tanácsos elnöklete alatt ülést tartott, melynek legfontosabb
tárgya az évi közgyűlés előkészítése volt. A választmányi
ülésen jelen voltak dr. "Wagner Géza alelnök, Hutter
Tivadar, Kaczián János, Szilassy Aladár, dr. Szontagh
Félix, dr. Horváth Zoltán, Petri Elek, Domanovszky
Endréné, Lux Edéné vál. tagok és Brocskó Lajos igazgató. A választmány a közgyűlés idejét május 12-én d. u.
6 órára állapította meg s elhatározta, hogy a közgyűlés
után, — mely az árvaházban fog tartatni — az árvanövendékek egy kis ünnepély keretében fogják bemutatni
előhaladásukat s ez alkalommal az árvaházat is bemutatják az érdeklődő közönségnek, az árvákat pedig megvendégelik. Az évi jelentésben, a melyet pálóczi Horváth
Zoltán dr. titkár és Brocskó Lajos igazgató szerkeszt,
az egylet nagyérdemű volt választmányi tagja, néhai
Szász Károly arczképének és életrajzának közlését is
elhatározta a választmány, s az életrajz megírásával a
titkárt bízta meg. Több gazdasági és alapítványi ügyet
intézett még el a választmány; azoákivül gondoskodott
arról is, hogy néh. Blahunka Ferencz sírja, a ki 160,000
kor. alapítványt tett az árvaegyletnél, virágokkal díszíttessék ós állandóan gondoztassék. Az ülés elején az
elnök meleg szavakban parentálta el id. Cséry Lajos
elhunyt választmányi tagot és szívesen üdvözölte az
első ízben megjelent Hutter Tivadar és Kaczián János
új vál. tagokat, kiknek nevében Kaczián János ajánlotta
fel az egylet érdekében való buzgó munkálkodásukat.

be díjaikat, vagy jelezzék, hogy a lapot járatni nem
kívánják. Kérjük ezt annál inkább, mivel a mult
esztendőben is több száz koronát kellett, mint sokszoros kérésünk ós sürgetésünk daczára is be nem
folyt összeget, leírnunk. Mi a legjobb erőnk ós tehetségünk szerint áldozunk e lap útján egyházunknak
ós iskoláinknak; annyit tehát joggal elvárhatunk,
hogy legalább azok, a kik elfogadják és elolvassák
lapunkat, ne ingyen kívánják azt, hanem teljesítsék
fizetési kötelezettségüket is.
Az új gyógy irány. Az orvosi tudomány támogatására legjobban rászorulnak tavasszal a betegek és
azok közül különösen az a tömérdek sok szenvedő, a
kik a télen át hiába kerestek segítséget a különféle
gyógyhelyeken és intézetekben. Az uralkodó orvosi tudomány nem képes ezen segítséget megadni, mert alapelvei
— mint az 50 évi alkalmazása mutatta — tévesek. Ezek
ellenében a szenvedő emberiség igazi áldása lett egy új
gyógyirány, melyet megalapítója már 18 év óta alkalmaz
és vele több ezer betegnek visszaadta egészségét, munkaerejét. Ezen új gyógymód a vérgyógyítás, mely valóban
remek sikerrel alkalmazható aszthma. köszvény, görvélykór, idült gyomor-, bél- és idegbajok (különösen neurasthenia) és bőrbetegségeknél. Megvéd szélhűdés és elmezavar beállta ellen. Mindazon betegek, kik a felsorolt
bajokban szenvednek, el ne mulasszák ezen új gyógymód
feltalálójához: dr. Kovács J. fővárosi orvoshoz teljes
bizalommal fordulni, kinek Budapest, V. Váczi-körút 18.
sz. a. van ezen új gyógymód alkalmazására berendezett
intézete.
A gazdálkodó öröme állatainak jól táplált k'inézése. Ez könnyen elérhető a Kwizda-féle korneuburgi
markatáppor rendes adagolása által. Etvágyhiánynál, a
tej feljavításánál, nincs ennél jobb szer. Ügyelni kell
a védjegyre, és kérjünk határozottan Kwizda-féle korneuburgi marhatáppórt Kwizda Ferencz János csász. és
kir. osztrák magyar, román királyi és bolgár fejedelmi
udvari szállító, állatgyógyászati preparátumok részére,
Bécs mellett levő korneuburgi körgyógyszertárából. Kwizda
Ferencz János czég Korneuburgban képes árjegyzékét
kívánatra bárkinek ingyen és bérmentve küldi meg.
Fábián Béla budapesti, református vallású magkereskedő hirdetését lapunk olvasói figyelmébe ajánljuk.
Egyházi szent edények, úrvacsora-kelyhek, keresztelő kánnak és medenczék, borkancsók, oltári gyertyatartókból a közeledő ünnepek alkalmából dús raktárt
rendezett be Polgár Kálmán budapesti müötvös (üzlete
VII. ker. Erzsébet-körút 29. sz.) és az érdeklődő lelkész
urak kívánságára stílszerű rajzokkal, tervezetekkel és
költségvetéssel díjtalanul szolgál.
P á l y á z a t .

GYÁSZROVAT.
Hajdú Elek, szentieányfalvai ref. lelkész, egyházmegyei tanácsbiró, 63 éves korában, márcz. 26-án Aradon
elhunyt.
Nyugodjék békével!

KÜLÖNFÉLÉK.
A z e l s ő n e g y e d é v l e j á r t á v a l kérjük
negyedéves előfizetőinket előfizetéseik megújítására.
Azokat pedig, a kik ez évre még semmi előfizetési
díjat sem küldöttek be, kérjük, hogy vagy küldj ék

A solti ref. egyházmegyébe kebelezett s halálozás
folytán megüresedett foktői ref. egyház lelkészi állására
pályázat hirdettetik.
A lelkészi javadalom, a dunamelléki ref. egyházkerület 1896. évi októberi közgyűlésének 126. jegyzőkönyvi számú határozatával 2600 koronára értékeltetett
és így az egyház II. osztályú.
Pályázati kérvények f . é. május 8-ig Baky István
espereshez Ersekcsanádra (posta helyéen) küldendők.
Kunszentmiklós, 1906. április 6.
Baksay Sándor,
ref. püspök.
Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n .

HIRDETÉSEK.

NYILTTÉR

Salvator

Természetes vasmentes

£ithion-forrás
Intiinn hatású

»ese-, hólyag-, rheuma-,
í» k ö s z v é n y b á n t a l m a k n á l , v i z e l e t ! n e h é z s é g e k n é l , czukorb e t e g s é g e k n é l , a l é g z ő - ée e m é s z t é s i s z e r v e k hurutainál.

Ezen czág áblán ismerhetők
fel azon üzSalvator -fórra* igazgatósaga Eptrjtitm
letek, a melyekben
egyedül árusíttatnak
eredeti SINGER varró-

forrás
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.

A mi gépeink nem
szorulnak ajánlásra.
Csak arra kérünk
ügyelni, hogy kellő
helyen vásároljon.

Singer Co. Varrógép Részv. T á r s .
Budapest: IV., Üjvilág-utcza lö.
Budapest: VII., Kerepesi-ut 32.
IV., Muzeum-körut 27.
„
VII., Király utcza 52.
VI., Teréz-körut 21.
„
II., Fő-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi-u. 14.

Kívánatra telítésnélküli töltést is szállít a

Szt. Lukáosfürdö Kútvállalat Budán,
fi rovatban foglaltakórt nem vállal felelősséget a

Szerk.

Pontos és legjobb

órák 5 évi jótállás mellett,
egyházi szent edények,
= úrvacsora-kelyhek, =
borkancsók, keresztelőkannák és medenczék,
arany és ezüst ékszerek, evőeszközök,
=
chinaezüst dísztárgyak.
=
Javításokra, é s vidéki m e g r e n d e l é s e k r e különös
g o n d o t fordítok. — Árjegyzék 2 0 0 0 rajzzal
jfíjídíü<f«3ff ingyen é s bérmentve. JS<JS<JSJS<JS

POLGÁR

KÁLMÁN

műórás

B u d a p e s t e n , Erzsébet-körút 29.

Slső magyar általános bizfositó társaság Budapestet
I. T ű z - , s z á l l í t m á n y - , j é g - és h e t ö r é s - b i z t o s i t á s i üzlet.
KIADÁSOK.

Negyvennyolcadik évi zárszámla 1905. január l-töl december 31-ig.

I. T ű z b i z t o s í t á s .
Kifizetett k á r o k és k ö l t s é g e k
9.645,125-80
levonva v i s z o n t b i z t o s í t o t t k á r o k ós k ö l t s é g e k 4.120,200 56
Függőben maradt károk tartaléka
Szerzési k ö l t s é g e k a v i s z o n t b i z t . r é s a u t á n i b e v é t e l l e v o n . ,
Jövedelmi adó és b é l y e g i l l e t ó k e k
Postabérek
A d a k o z á s o k k ö z h a s z n ú célokra
A tüzbiztositási üzletet terhelő i g a z g a t á s i k ö l t s é g e k
. . .
B e h a j t h a t l a n k ö v e t e l é s e k leírása
A k ö v e i k e z ő évek k é s z p é n z - d í j t a r t a l é k a a v i s z o n t b i z t o s í t o t t
rész levonása után ós m i n d e n m e g t e r h e l é s n é l k ü l . . .
II. S z á l l í t m á n y b i z t o s í t á s .
Kifizetett k á r o k ós k ö l t s é g e k
250,078-14
levonva viszontbiztosított k á r o k és k ö l t s é g e k
18).207 OS
Függőben maradt károk tartaléka
. . .
|
Szerzési és i g a z g a t á s i k ö l t s é g e k a viszontbiztosított rész
u t á n i b e v é t e l levonásával
A k ö v e t k e z ő évek k é s z p é n z - d í j t a r t a l é k a a v i s z o n t b i z t o s í t o t t
rész l e v o n á s a u t á n és m i n d e n m e g t e r h e l é s nélkül . . .
III. J é g - b i z t o s í t á s .
Kifiaetett k á r o k ós k ö l t s é g e k
1.947,035-24
levonva viszontbiztosított k á r o k és k ö l t s é g e k 1.310,501-80
F ü g g ő b e n maradt k á r o k t a r t a l é k a
Szerzési és i g a z g . k ö l t s é g e k a v i s z o n t b rósz u t á n i b e v é t e l levon.
Bólyegilletékek
B e h a j t h a t l a n k ö v e t e l é s e k leírása
A következő évek díjtartaléka
IV. B e t ö r é s b i z t o s i t á s .
Kifizetett káró't és k ö l t s é g e k
24,408 10
l e v o n v a viszontbiztosított károk és k ö l t s é g e k
12,768 91
F ü g g ő b e n m a r a d t károk t a r t a l é k a
.
Szerzési é s i g a z g a t á s i k ö l t s é g e k a viszontbiztosított rész
utáni bevétel levonásával
A következő évek k ó s z p é n z - d i j t a r t a l é k a a v i s z o n t b i z t o s í t o t t
rész levonása u t á n és mindon m e g t e r h e l é s nélkül . .
V. 1905. évi n y e r e m é n y s z á m l a .
A folyó évi üzletből f e n n m a r a d t n y e r e s é g é r t
'

korona

üli.

5.524,875
530,936
1.072,659
257,284
115,247
13,500
1.142,661
15,334

24 '
09
79
99
24

5.300,000

—1

59
80

60,871
75,006

06
04

11,141

32

101,000

—

636,533
3 862
237,055
45,376
18,089
367.818

44
55
62
62
57

11,639
4,393

19
57

30,001

90

55,000

_

74

:. 072.499

217.018

42

1.308,736

24

•201,034
2.512,750
18.242,0 !9

BEVETELEI

I. T ű z b i z t o s í t á s .
Az 1904. évről áthozott k é s z p é n z d í j t a r t a l é k
a viszontbiztosított rész l e v o n á s a u t á n ós
minden megterhelés nélkül
T ű z b i z t o s í t á s o k u t á n b e v e t t k é s z p é n z d i j a k ős
a f. é v b e n l e j á r t d i j k ö t e l e z v . és d i j v á l t ó k 16.724,710-94
l e v o n v a : t ö r l e s z t e t t dijak
. . 1.744,170-39
„
viszontbiztosítási dijak
és d í j r é s z l e t e k . . . 5.391,611 58 7.135,781 97
Az 1904. é v b e n f ü g g ő b e n m a r a d t kai-oK t a r t neita . . .
II. S z á l l í t m á n y b i z t o s í t á s .
Az 1904. évről áthozott k é s z p é n z d í j t a r t a l é k
a viszontbiztosított rész levonása u t á n és
minden megterhelés nélkül
.
Szállítmánybiztosítások u t á n b e v e t t készpén/.dijak
541,151-52
levonva: törlesztett dijak
. . . .
29,996-73
„
v i s z o n t b i z t o s í t á s i d i j a k . 435.944-06 46^.940-84
Az 1904. évben f ü g g ő b e n m a r a d i s a r o * ..aiiaiana . . .
III. Jég-biztosit ás.
Az 1904. évről áthozott d í j t a r t a l é k
J é g b i z t o s í t á s o k u t á n b e v e t t k e s z p ó n z d i j a k . 3.116,504-38
l e v o n v a ; t ö r l e s z t e t t d i j a k . . . . 269,280*78
viszontbiztosítási d i j a k 1.742,422-15 2.011,702 93
Az 1904. é v b e n f ü g g ő b e n m a r a d t s á r o n u r t a l é ü a . . .
IV. B e t ö r é s b i z t o s i t á s .
Az 1904. évről á t h o z o t t k é s z p é n z d í j t a r t a l é k
a v i s z o n t b i z t o s í t o t t rész l e v o n á s a u t á n és
minden m e g t e r h e l é s nálkül
B e t ö r é s b i z t o s i t á s o k után b e v e t t
d i j a k ós d í j r é s z l e t e k . . . . . .
. .
189,883-60
l e v o n v a : törlesztett d í j a k . . . .
27,7I2'49
„
viszontbiztosítási dijak .
87,001-32
114,713-81
Az 1904. é v b e n f ü g g ő b e n m a r a d t Károlt l a T u ü é k í r T ^ T
V. E g y é b b e v é t e l e k .
Szelvény-, t a k a r é k p é n z t a r i - , váltó- és o g y é b k a m a t o k , v a l a mint á r f o l y a m n y e r . eladott é r t é k p a p . és i d e g . p é n z ű , után
T á r s a s á g i házak tiszta j ö v e d e l m e

korona

űil.

5.300.000

-

9.588,928
523,156

97
72

100,000

68

226,204

89

1.104,801
2.5S3

45
58

51

koron»
3.843,8 J9

Elhelyezett tőkepónzek takarékpénztárak- és bankoknál
5.506,000 k o r . n . ó. Magy. í'öidhit intéz. 4'/ u -os k o r o n á é r t , záioglevé á 93 70
M a g y a r földhitel intézeti 8V2 "| ( r os záloglevél á 81-70
.047.800
Pesti hazai első t a k a r ó k p . e g y e s . 4°/ 0 záloglevél á93'—
4.724,400
Pesti hazai első t a k a r ó k p , e g y e s . 4°/., nözs. kötv. á 97-75
726,600
Magy. leszámítoló- és pénzváltób. 4 7o-os záloglev. á 97.50
1.000,000
K i s b i r t o k o s o s orsz. földhitelint. 4 0 / 0 -os záloglevél á 98.—
1.740.000
K i s b i r t o k o s o k orsz. földhitelint. 5 °/0-O9 záloglev. á 100.—
190,000
Magy. jelz. h i t e l b a n k 3 / , , - o s n y e r . köles, kötv. á 111.—
200,000
Magyar általános t a k a r é k p é n z t á r i 4% záloglevél á 98-25
2^0,000
„ O t t h o n " írók és h í r l a p í r ó k köre 4'/-. "|»-os kötv. á 100.—
4,000
7956 d r b M a g y a r - f r a n c i a biztosító r é s z v é n y t á r s a s á g i r é s z v é n y . á 200-—
649 d r b Bécsi biztosító t á r s . r é s z v é n y
á 480-—
997 d r b Hazai általános biztosító r.-társasági e l s ő b b s é g i r é s z v é n y á 200-—
A fenti é r t é k p a p í r o k stb. u t á n az év v é c é i g e s e d é k e s k a m a t o k
. .
Tisztviselők ós szolgák n y u g d í j a l a p j á n a k é r t é k e i
„Ormódi Ormody Amélie alapítványa" értékei . .
. . . . . . .
Első m a g y a r általános biztosító ' t á r s a s á g „Tűzoltók s e g é l y a l a p j a " é r t e
kei, letétben a m. k i r . á l l a m p é n z t á r b a n
Leazámilolt és visszleszámitolt váltók
Társasági házak
K--T- fái
. . . J a ) P é n z k é s z l e t és m a r a d v á n y o k a k é p v i s e l ő s é g e
K u i o m e i e adósok : ^ b ) v iaradváajrok i d e g e n biztosító i n t é z e t e k n é l .
Jégbiztoeitási osztály folyó számlán
Központi p é n z k é s z l e t
. . . .

17.351,910
l 352,035
50,979
74,649
1.116,102
3.158,325
1.652,693
1.485,179
199,839
265,707

252,875

1.333,589

-

75,169
6,060

79

936,960
105,298

88
01

26

201,230

1.042 258
11 18.242,019

74

TEE-2EE

Merlegszámla 1905. december 31-én.

VAGYON.

15.412,085

-

75,210
77,664

120,000

korona

korona
ítész v ó n y a l a p t ő k e ; t e l j e s e n befizetett 2000 egész r é s z v é n y á 1000 forint ós
t e l j e s e n befizetett 2000 fél r é s z v é n y A 500 f o r i n t
Társasági tartaléktőke
Külön tartalék *
Árfolyamkiilönbözeti tartalék
. . .
Tüzbiztositási d í j t a r t a l é k k é s z p i u z ' i o n a v n z o ítoízt.
r é s z l e v o n á s á v a l ós m i n d e n m e g t e r h e l é s n é l k ü l
5.300,030 kor. — fll.
Szállitmány-bizt. d i j t a r t . k é s z p é n z b e n a v i s z o n t b i z t .
rósz l e v o n á s á v a l ós m i n d e n m e g t e r h e l é s nélkül
100,010
Jégbiztositási készpénz díjtartalék
44
367,818
Betörósbiztositáai ké3zpénzdij-tartalók a viszontbiztosított rósz levon, ós minden megterhelés nélkül
^
155,000
^^^^
Tüzbiztositási f ü g ^ ő k á r o k t a r t i l é k a
Szállítmány-biztosítási függő károk tartaléka
83 Jó-rbizt. f ü g g ő károk t a r t a l é k a
Uetörósbizt. f ü g g ő k á r o k t a r t a l é k a
Különféle hitelezők
Előbbi é v e k r ő l e d d i g fel n e m vett osztalékok . . . .
. . .
Tisztviselők és s z o l g á k n y u g d i j a l a p j a
Első m a g y a r általános biztosító t á r s a s á g „ L é v a y - a t a p "
. . . .
Első m a g y a r általános biztosító t á r s a s á g „ E z r e d é v e s a l a p í t v á n y '
O r m o d y Vilmos-alap
Ormódi Ormody Amélie alapítványa
Első m a g y a r általános biztosító t á r s a s á g „Tűzoltók s e g ó l y - a l a p j a "
Életbiztosítási osztály folyó s z á m l á n
1905. évi a y e r e s é g

6.000,000
6.000,000
•2.543,539'
4.143,016

5.922,818
530,936
75,006
3,862
4,393
510,825
4,119
1.421,870
1V8,693
86,018
40,327
50,906
74,649
2.432,557
2.512,750

* Az i d e i h o z z á j á r u l á s o k k a l 2.998,237 k o r . 79 fillorre e m e l k e d e t t .
32.556.292

32 556,-292

17

II. Életbiztosítási üzlet.
KIADÁSOK.

BELETELEK

Negyvenharmadik évi zárszámla 1905. január l-töl december 31-ig.
korona

Törlesztett k ö t v é n y e k dí|a
. .
Visszaváltott k ö t v é n y e k é r t
. •
Halálesetek u t á n k i ű z e t e t t k á r ö s s z e g
Lejárt kiházasitási t ő k é k é r t
. . . . . .
. .
Kiházasit. b i z t o s í t á s o k n á l haláleset kövotkezt. riij v i s s z a t é r í t .
F ü g g ő b e n levő k á r o k ós dij v i s s z a t é r í t é s e k t a r t a l é k a . . .
F ü g g ő b e n levő k i h á z a s i t á s i tőkék t a r t a l é k a
Évjáradékokért
Viszontbiztosítási dijak
Bélyegekért
. . .
Irodai b é r , p o s t a d i j a k , n y o m t a t v á n y o k , úti- és e g y é b költs.
Tiszti fizetések
Adóért
Orvosi d i j a k é r t
.
. . .
Szerzési és d i j b e h a j t á s i k ö l i s e g e k
B e h a j t h a t l a n tartozások leírása
. . . .
Kísorsoli biztosítások t a r t a l é k a
D í j t a r t a l é k ez ev v é g é n
1905. e v i n y e r e s é g

1.042,540
1.655,585
3.475,300
3.171,417
99,035
637,693
269,361
397,107
559,566
309,403
941,670
277,356
27,482
164,841
1.161,477
10,000
52,612

A m u l t évből á t h o z o t t d í j t a r t a l é k .

.

.

.'

89,950,532

Befolyt dijak : ez é v b e n kiállított k ö t v é n y e k u t á n

.

.

az előbbi é v e k b e n kiállított k ö t v é n y e k u t á n .

.

.

a biztosított tőke e m e l é s é r e f o r d í t o t t n y e r e m é n y e k

.

2.194,514
14.303,131

.

Illetékek

74.574
16 572,221
354,173

Kamatjövedelem
04

14.252,451
96.599,505
1.017.450
| U I .869,407 | 59

16,926,395
3.980,617

Mult évi f ü g g ő b e n volt károk és d í j v i s s z a t é r í t é s e k t a r t a l é k a

713,097

Mult évi f ü g g ő b e n volt k i h á z a s i t á s i t ő k é k t a r t a l é k a

293.765

.

1.011,863
111 869,407

fllérle^számla Í905. december 3i-én.
au
korona

IGYON.

TEÍiIP.

Dij tartató';
íkpapirok
. 83.965,810 kor. 25 111. ugyanis:
40,700 kor. n. é. magyar kir. 4°|o-°s koronnjáradék 35 kor. 75 fLil.-el . . 1:686.720
4.435,000
X),OCO , , ,, magy. földhitelint. 3'/2 »|0-os záloglevelek 88 kor. 70 flü.-el
levonva a viszontbiztosítási díjtartalékot
42.400 „ , „ magy-főldhit. 4 " | n - 0 8 talajjav. és szao. zálogl. 98 koronával 15.133,552
38.800 „ n r magyar földhitelint. 4"|tí-oau korona^zálogl. 98 kor. 70 fill. 15.455,235 60
)6,400 „ „ . pesti magy. keresk. bank 4 |0-os korona-zálogl. 97 kor. 25 flll. 9.040,749
Biztossági alap
4.923,200
23,200 „ „ » kisbirt. orsz. földhitelint. 4'1/fo-os zálogl. 100 koronával
2,000
2,000 „ „ , kisbirtokosok orsz. földhitelint. ö'^-os zálgl. lOOkor.-val
3.762,82")
ÍO^JOO „ „ „ matry. orsz. közp. takp. 4"|, zálogl. (ápril) 96 kor.75 fill.
Kibázasitási tőkék nyereme
478,041 75
)4,100 ff ff „ magy. orsz. közp. takp. 4 % zálogl. (juni) 96 kor. 75 flll.-el
765,000
i>,000 „ „ „ magy. orsz közp takarékp. 4'/2 %-os zálogl. 100 koronával
0.057,090
12,400 „ „ „ egyesüli bpesti főv takarékp. 4"/n-os zálogl. 97 tor. 50 flll.
Függőben levő károk és díjvisszatérítések urtalók-i
595,000
)5,000 „ . „ belvárosi takarékpénztár 41/2 % záloglevelei 100 koronával
517,440
Í8,000 „ » „ pesti hazai első takarékp. egyes. 4%-os zálogl. 98 koronával
54,560
14.000 „ ff „ magy jelz.-hitelb. 4%-os nyer.-kölcs. kötv. 124 koronával
Függőben levő kibázasitási tőkék tartaléka
3,200
•yar jelzálog-hitelbank 4%-OB kölcsön 80 drb nyerem -jegye 40 koronával
4.777,500
X),000 kor. n. é. m. jelzáloirbitelbauk 4 °/0 záloglevelei
97 kor. 50 fillérrel
f
380,01)0
30,000 kor. n. ő. magyar jelz.-hitelbank 4 /a °/o-os zálogl. 100 koronával
Túlélési csoportok számlája
1.418,676 90
tterczebánya-brezovai ós piBki-vajdahunyadi
vasúti ele. kötvény . . .
440,000
10,000 „ „ r egyesit, államadósság4i/1i „<V,r0s
ezüstjár.
(ápril)
10Ü
kor.-val
60.000
60,000 „ „ egyesit, államadósság4 /in<l/n papirjár. (február) lOOkor.-val
Előre fizetett dijak 1906—1907. évek LM
,0,000 kor. n. é. triest-parenzoi h. é v. 4'VrrOs elsöbbs. kötv. 99 kor. 90 fili 7.942,050
1.490,000
30 000 „ „ „ „Rudolfbahn" államadósság 4<7„-os kötv. 100 koronával
1.000,000
)0,000 „ „ „ Wienei Verkehrs-Anlagen-Anleihe 4 "/„ kötv. 100 kor.-val
Fel nem vett nyeremények 1904. évről
371,395
r4,000 Llre olasz 5"/n-os járadék ós kamatai. .
u
ilési csoportok értékpapírjai: 205,300 kor. n. é. magy kir. 4 /0-os koronaKisorsolt biztositások tartaléka
196,574
járadék 95 kor. 75 fill
712,278
- b e n e s e d é k e s kamatok
107,056
r . . . . .
álog-kölcsönök
. . . . . . . .
Viszontbiztosító intézeted aa mások követő.
rény-kölcsönök
. . . . . . . 10.004,603
8,980
;ontbizt. kötvény-kölcsöuök
. . . ,
2.432,">57
özpont tartozása folyó számlán
3 272,079
1905. évi nyereség
ér- é e f ő ü g y n ö k s é g e k é s mások t a n o d a
1100.503,365 | 24
Budapest, 1905. december hó 31-én.
Steiner Jenő

tbiztoeitásl Uönywivö.
Bflrő Harkányi Frigyes,

Jeney Lajos,

A fenti zárszámlákat és mérlegeket
rekkel teljesen megegyezőknek találtukB e r z o v i c z y Albert,

Az igazgatóság:
László Zsigmond,
Szende Károly, aligazgató.

megvizsgálván, azokat

99.005,093 kor. 51 íiL

2.405.5S7

72 fii.

OO.-.OD.OXJ

732,44l>
712,532
637,693

60,301 ÖL.)
197,710
27,682

68
10,000

238,920
1.017,450 Íj j
100503,365 24 I

Gergely Ttidor,
gri-ől Zichy Viimlor.

a központi köuyvezés fönöx*.

Ormody VII11109,

a törvényben

Burchard-Bélaváry Konrád,

s az alapszabályokban meghatározott elvek szerint készülteknek és azok egyes tételeit %
Budapest, 1906. mároius hó 9-én.
A íelügyelö-bizottság:
Hajós József,
Németh Titusz,
Báró R a d v á n s z k y Géza.

Párisi v i l á g k i á l l í t á s : Grand-Príx. 1900.

K w i z d a Ferenez J á n o s
e-, és kir. osztrák-magyar, kir. román és bolgár
berezegi udvari szállító,
kerületi gyógyszerész Korneuburgban. Bécs mellett.

KWIZDA- féle RESTIÍUTIONSFLUID

Mindennemű

iskolapadok,
iskola-, torna•- • •

•-

óvodaberendezések
és

cs. és kir. szab.
mosóvíz, lovak
részére.

V , ET

• eSj

szabadalmazott

fjyermekpadok
gyártása.

1 üveg á r a 2 korona 8 0 fillér.
Negyven év óta az udvari istállókban, a k a t o n a s á g és magánosok nagyobb istállóiban használatban van nagyobb m u n k á n á l
elő- és utóerősítőül, inak merevségénél stb. Azidomításnál kiváló
m u n k á r a képesíti a lovakat.

Árjegyzékkel készséggel szolgálunk ingyen
és bérmentve.
Orgonaépítési műintézet.

Kwizda

Fluidja

Kigyó védjegy (Turista-fluid).
Régi jóhírű a r o m a t i k u s szer
(bedörzsölésre) az emberi test
izmainak erősítésére és edzésére. Eredményesen használva
turisták, kerékpárosok s lovaglók
által nagyobb túrák utáni erősítésre és erőgyűjtésre.
Á r a Vi palaezk 2 K — fill.

,
.
1 „ 20 „
líépes ftrjeíryztflt ingyen és
bérmentve.

Főraktár Magyarország részére :
T ö r ö k J ó z s e f gyógyszerésznél
Bpest. Király-utcza 12 és Andrássyút 26. szám-

Rieger Ottó
villamos gépekkel berendezett cs. és k i r . udvari orgonagyára

B u d a p e s t , V I I . , G a r a y - u t c z a 48.
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja
a Ferenez József-rend lovagja.
A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb á r b a n és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
csőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemesh a n g ú orgonákat szállít. 3 0 év óta 9 8 0
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb á r b a n és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt á r b a n elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kívánatra díjmentesen.

és

3

"

Országh Sándor

Jóhangú iskola-hegedűt

orgona- é s
harmoniunogyáros
cs. és kir. udvari szállító
R.-Palota ( B u d a p e s t m e l l e t t }

a m. k i r . z e n e a k a d é m i a
szállítójánál

Reményi

A l a p í t t a t o t t 1861-ben.
Az 1885. évi kiállításon «Nagy díszoklevél" é s
«Ferencz-József l o v a g r e n d d e l " , az 1904. évi veszprémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és elismerés.
Készít kellemes é s t ö m ö r hangú, legjobb és legújabb rendszerű o r g o n á k a t . Elvállal javításokat
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben v a n n a k . Szolid munka és jutányos árak. Áz orgonák
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint a z , hogy
a gyár alapítása ó t a 400-nál több ú j orgona lett
megrendelve és készítve.
Árjegyzék
és }'észletes
tervezet
kívánatra
díjmentesen
küldetik.

3 f r t 50 kr.-tól feljebb
minden áron legjobban lehet
beszerezni.
Budapest, Király-u. 44/P.
Mesterhegedük, fuvolák, klarinettek.szárnykiirtök, citerák,

cimbalmok

5 évi jótállás-

sal. Quintfiszta „ B u r m e s t e p " hurok.

Finom

Javítások

franczia

vonók

művészies

é s tokok.

kivitele.

Hangfokozó gerenda!
mely

által

bármely

sokkal jobb,

hegedű vagy

erósebb

gordonka

A legjobb

és kellemesebb

hangot kap.

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

kályhákat é s ^ ^ ^ k a n d a l l ó k a t

császári és tlxál-yl
u d v a r i szállító

szállít

H E I M

Világhírű harmoniumok.

í i u d a p e s t ,

Rrammophon

T h o n e t - u d v a r .

Különlegességek:

beszélő-gépek

zak,

akolák,

mint

100,000

t e m p l o m o k ,

irodák
van

stb.
belelő

családi

részére.
k e s z n á

h á T ö b b

1

a ' b a n

V a l ó d i

csak ezzel
a védőjegy gye'.

dús választékban legolcsóbb
árakon.
Grammophónról külön árjegyzék kérendő.

P r o s p e k t u s o k é a k ö l t s é g v e f é s e k Ingyen é s bérmentve.
B e s z e r e z h e t ő c s a k i s a gyárban
vagy a
raktárban.
Budapesten
T h o n e t - u d v a r b a n .

Mária V « i é r i í i

1 0 , üaas.

Három szenzácziós theologiai újdonság,
I. APOLOGÉTIKA.

III. DEBRECZENI LELKÉSZI TÁR.

írta: Erőss Lajos debreczeni ev. ref. theologiai tanár.
I. rész Az Istenről. II. rész A világról. III. rész Az emberről. IV. rész A vallásról. Hasonló nagyszabású munka
a magyar theologiai irodalomban még nem jelent meg.
Ara a 356 oldalra terjedő nagy 8-adrét alakú kötetnek
csinos vászonkötésben 8 korona.
Megszerezhető havi 1 koronás részletfizetésre is.

(Gyakorlati ev. ref. Papi Lexikon.) III. kötete. Szerkeszti
S. Szabó József felavatott lelkész, debreczeni kollégiumi
tanár. Ezen nagyszabású műnek immár III. kötete jelent
meg. A szerkesztő legnevesebb írói gárdának tagjaival állítatta össze, figyelembe véve az I. és II. kötetre
beérkezett észrevételeket, úgy hogy ezen kötet világos
kincsesbányája az egyházi beszédek gyűjteményének és
hisszük, hogy ennek kiadásával szolgálatot tettünk a
nagytiszteletű lelkészi karnak. Ara az 592 oldalra terjedő nagy 8-adrét' kötetnek csinos és erős vászonköIrta: Lévay Lajos sárkereszturi ev. ref. lelkész. A nép- tésben 10 K, Az egész 12 kötetre terjedő mű ára 120 K.
szerű szerző műveinek ez már IV. kötete, melyet bőMegrendelhető havi 2 koronás részletfizetére is.
vebben ismertetni feleslegesnek tartjuk. Szerző munkái
Az itt felsorolt 3 munka egyiitt egyszerre megközkézen forognak és bátran állíthatjuk, hogy a gyakorlati szükséglétének megfelelőbb mű még nem jelent rendelve megszerezhető 2 koronás kedvezményes havi
meg a könyvpiaezon. A kötet tartalmaz 17 egyházi be- részletfizetésre is.
szédet, függelékül szertartási beszédet és imákat, még
Megrendelések küldendők:
pedig 1 keresztelési, 1 egyházkelési, 1 konfirmácziói,
2 esketési és 1 áttérőhöz intézett beszédeket, részben
ES
megfelelő imádságokkal együtt; négy halotti beszédet
és végül egy emlékbeszédet Szász Károly püspök felett.
előbb László Albert és társa
Ára a 232 oldalra terjedő nagy 8-adrét alakú kötetnek
protestáns irodalmi könyvkiadóhivatalába
csinos és erős vászonkötésben 6 kor.

II. EGYHÁZI BESZÉDEK.

Megszerezhető 1 koronás havi részletfizetésre is.
HORNYÁNSZKY VIKTOR

DEBRECZENBEN, Kossutli-uteza H . szám.

CS. É S K I R . ÜDVARI KÖNYVNYOMDÁJA

BUDAPESTEN,

PROTESTÁNS
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP

Hirdetési díjak :
Két hasábos egész oldal . . . .
Fél oldal
Negyed oldal
Nyolczad oldal

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő :
40
20
10
5

kor.
kor.
kor.
kor.

HAMAR

ISTVÁN.

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a hová a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendók.

M e g j e l e n i k m i n d e n vasárnap.
Előfizetési ára :
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 fillér.
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Húsvéti gyakorlatok.
Ján. X. 10.

A keresztyén egyház a Jézus Krisztus feltámadásában való hiten épült fel. Ez az egyik
hatalmas, szét nem törhető lánczszem a keresztyén
hitvédelem erősségeiben. A másik pedig- az, hogy
ezen intenzív, megváltó és építő hit máson, mint
történelmi tényeken, illetve az ezekre vonatkozó
kiilső és benső tapasztalatokon nyugovó nem lehetett. A mit szemeikkel láttak, arról tettek az
apostolok tanúbizonyságot. Mikor Júdás helyett
újat választottak sorsvetés útján, az apostoli kvalifikáczió elengedhetlen feltételéül azt kötötték ki,
hogy a Krisztus feltámadásának a többiekkel együtt
bizonysága legyen. Csel. 1. 22. Tehát nem beteges képzelődésen, halluczinácziókon, hanem oly
üdvözítő tapasztalaton alapult az apostolok hite,
a mely előttük nemcsak mindeneknél drágább,
szentebb, hanem mindeneknél bizonyosabb is volt.
Ha Krisz-tus fel nem támadott, akkor . . .
hiábavaló minden, hiábavaló a ti hitetek; akkor
ti még a törvény alatt és a bűnben vagytok;
akkor a váltság munkája nincsen befejezve; akkor
nincs keresztyénség, nincs Krisztus; akkor ezek
mind ott buktak el egy sápadt, álmodozó rabbival,
ennek utolsó sóhajával a kereszten; elbuktak megalázva, letörve a nagypénteki temetési aktus alkalmával.
Igaz, ott állna a kereszt akkor is a maga
nagy, szent, egyedül álló dicsőségével; de feltámadás nélkül mit értenél, te vágyó, kereső lélek
mindabból, a mi ezen és e körül történt. A ki
ezen függött, szólna akkor is hozzád bizonyos
szent, magasztos ideálokról, mindhalálig való engedelmességről, megváltásról, mennyei Atyáról; de
feltámadás nélkül mindezek oly homályos, kétértelmű, nyomasztó hatású szavak, illetve tények
lennének előtted. Feltámadás nélkül nem lenne

biztató, felemelő, megváltó erő a keresztben. Es
ez természetes. Hiszen a Krisztus azért jött, hogy
bővelkedjünk az életben; hogy valami egészet,
teljeset adjon. A keresztyén élet pedig nem lehetne
teljes élet az öröm és a győzelem reménysége
nélkül. A bánat, a kishitűség, kétségeskedés által
mégbénított erőtelen csonk lenne a Krisztus élete
és a belőle kieredő keresztyén élet a feltámadás,
az örök élet reménysége nélkül. Mondják, hogy
az emberi önzésből származik ezen hit, és önző
ember az, a ki a feltámadásba, örök életbe vetett
hit szerint formálja a maga életét. Ha te csak
azért örülsz, azért kerülöd a bűnt és cselekszed
a jót, mert hiszel feltámadásban, jövő jutalomban,
akkor önző vagy; légy e hit nélkül is hü, engedelmes és önfeláldozó! A ki így beszél, az nem
ismeri az emberi lelket és életet. Senki sem vádolhatja Pál apostolt önzéssel, vagy önző életre
való buzdítással; de ki ne érezné ki azt a mély
eszmény és öröm nélküli melancholiát, a melynek
hideg, dermesztő szele e szavaiból árad felénk:
ha csak emberi mód szerint harczoltam . . . ha
a halottak fel nem támadnak . . . akkor miért
tettem azt, akkor . . . együnk, igyunk, mert holnap meghalunk. I. Kor. XV. 3 J.
A halál, az elmúlás, a legyőzettetés biztos kilátása az embert vagy a léha epikureizmus vagy
a maga és mások iránti könyörtelen stoiczizmus
karjaiba hajtaná. Krisztus azért jött, hogy a mi
örömünk, életünk teljes legyen; hogy bővelkedjünk
az életben, nem annyira a magunk, mint mások
részére. És kinek élete volt nagyobb, bővelkedőbb,
mint Pál apostolé, a ki előtt oly bizonyos volt,
hogy a keresztyén élet nem valamely alaktalan
tömb és khaosz, hanem egy nagy harmonikus
egész, a melynek erőt, dicsőséget és teljességet
a feltámadás és a síron túli örök élet, illetve ezeknek reménysége biztosít. Mondják, elég, ha húsai

vétkor feltámadásról, örök életről csak szubjektív
értelemben prédikálunk. Hát Pál apostol bizonyára
nem hanyagolta el a Krisztus feltámadásába vetett
hitnek ezen befelé ható erejét. A Krisztus halá-'
Iában és feltámadásában untalan elibiink állítja a
nagy erkölcsi törvényt, hogy halál nélkül nincs
feltámadás, nincs Krisztusban való élet sem itt,
sem másutt sehol. Az örök élet, amaz elevenítő
lélek a Krisztus által adatik; de a feltámadás
hite csak úgy lehet életnek illata mibennünk, ha
elmúlt a halál illata, ha előbb a krisztusi lélek,
mint tisztító tűz hatja át lelkünket és segít megöldökölni mi bennünk a testnek tagjait. Ez az
ember bensejében a természeti tünemények analógiája szerint lefolyó halál és feltámadás azonban
elválhatlanul oda van fűzve egy történelmi személyhez, illetve eseményhez: a megfeszített, de
sírjából győzelmesen feltámadó, örökké élő Krisztushoz.
Jézus él, ez a keresztyén hitnek a feltámadáson nyugvó bizonyossága. Nem adiaforon hát:
feltámadt-e Jézus, vagy nem; mert a ki megérti
az emberi szív legmélyebb szükségleteit és vágyait,
azt nem elégítheti ki az a magyarázat, hogy él a
Jézus, mint valami elvont és ismét megszemélyesített
abszolút, tökéletes életelvek szinthezise, mint egy
megszemélyesített categoricus imperativus. A hivő
és vágyó lélek kinyújtja a maga érző szerveit,
azzal a biztos tudattal, hogy megragadhatja az
élő Krisztust úgy, mint egy személyes élő valóságot, hü pásztort és barátot. Csak az olyan
egyéni élet a bővelkedő és termékeny, a mely a
Krisztus feltámadásán alapuló örök élet reménységével teljes. És csak az olyan egyház bővelkedik az életben, a mely nem csúszott le a „teljes"
Krisztusba vetett hit szilárd talajáról. A keresztyénség nem kis életet, hanem nagy életet hirdet;
hirdeti azt, hogy a kik Krisztusban lakoznak,
azok nem vesztek el. A keresztyénség tehát úgy
az egyén, mint az egyház életére nézve azt hirdeti, hogy annak nagynak, gazdagnak, bővelkedőnek kell lennie Istennek dolgában, a szeretet minden munkájában. És ez nem is lehet másként,
mert a maga kis életét odaköti ahhoz a nagy
Élethez, ahhoz az örökké élő Valósághoz, a ki
mert harmadnapon feltámadott, lett Úrrá, Krisztussá, isteni megváltó erők örök forrásává. Mert
nem hiábavalók a ti hitetek, — a ti munkáitok!
Mindenütt látsz és találsz bizonyságokat!
De talán azért van annyi lemondás, meghátrálás az egyéni és egyházi életben, mert a mi
hitünk és keresztyénségünk sorvadó. Hirdetünk
húsvéti örömöt, de nem realizáljuk a húsvéti tényből származó, be- és kifelé irányuló élethatásokat.
„Kikapcsolunk" sok mindent azon követelményekből és váradalmakból, a melyekre a húsvéti tény

bennünket feljogosít. Nem alkalmazunk magunkra
és másokra nézve elég gazdagon ennek építő
erőiből. Sokszor csak a felszínen mozgunk és
nem hatja át igehirdetésünket sem az élő Krisztusból kiáradó tűz és világosság. Sokszor csak
olyan összezsugorodott, „kis" evangéliomot és nem
azt a nagy, mélybe lenyúló és a magasságba
emelő örömhírt hirdetjük; valami részleges Krisztust és nem azt, a ki meggyőzte a világot. Nekünk bele kell helyeznünk magunkat és másokat
az „Istenországába" és fel kell tüntetnünk ennek
teljességét, egész tökélyét, fenségét és végtelenségét.
Kicsinyek vagyunk, szegények vagyunk, ebben
a gondolatban keresünk sokszor menedéket és
mondunk le arról a nagy életről és sok nagy
munkáról. A keresztyénség a világgal és a feladat nagyságával szemben soha sem érezte a
maga kicsinységét; ezzel szemben mindig azt a
nagyságot érezte, a melyet a győzedelmes Krisztus
biztosított számára, a vele való hit- és szeretetközösség által. Ily értelemben a mi protestáns
egyházunk sem lehet „kis" egyház és nem szabad lemondania egyetlen oly szent feladatról sem,
a melyet Krisztus az ő tanítványai, illetve egyháza számára kijelölt. A ker. egyház élete ily
értelemben nem lehet szegényes, megalkuvó, meghátráló, lemondó élet. Az a kilátás, a melyet a
húsvéti történet tár fel szemeink előtt, kell hogy
bátrakká, bővelkedőkké tegyen bennünket az életben és Isten azon munkáiban, a melyeket az 0
dicsőségére kezdeményezünk.
Erezzük kicsinységünket, de látjuk az isteni
kegyelem fenségét; érezzük a mi erőink elégtelenségét, de látjuk, hogy mily bőven vehetünk a
dicsőségesen feltámadott, győzedelmes Krisztus
által a kegyelem gazdagságából. Itt látjuk a keresztet . . ., a halált, de látjuk a győzelmet . . .
az elnyelettetést, szinte a diadalomig.
B. Pap

István.

Erdélyi speezialitások.*
Tisztelt Szerkesztő Úr!
Örömmel olvastam b. lapja hasábjain a minap a
Kálvineumról szóló hírben, a hol az erdélyi kerület hozzájárulásáról volt szó, hogy ha ilyen fontos dolog körül
Erdély a zsinati képviselők arányszámát veszi alapul,
hogy kevesebbet fizessen, akkor nem ártana majd az
államsegély stb. felosztásánál -is ezt s a lélekszámot
venni alapul. Nem azért örültem, mert Erdélyt ütik,
hanem mert az igazság megszólalt, De van még ezen* Ezt a levelet egy gondolkozni szerető erdélyi ref. lelkész
kezéből vettem. Aktuális vonatkozásánál fogva érdemesnek ítéltem
a nyilvános közlésre is.
Szerk.

kivül is sok olyan dolog, a mit el kell már egyszer
nyíltan mondani. És most, post festa, már nem is árt
hangoztatni.
Sajnálom, hogy a zsinat nem végzett alaposan a
„speczialitásokkal", Talán kíméletből, talán bizonyos
személyi tekintetekből, egyszóval nem végzett. Pedig
zsinat nem minden évben van, hát ritka volt az alkalom is.
Csodálom, hogy az atyáknak nem tűnt fel a legnagyobb speczialitás, az „Utasítás", a mit az egyházi
törvényhez csatol Erdély. Mert mi ez? Röviden meghatározva, az az archimedesi pont, a melynél fogva az
egész törvénykötet piacet, non piacet, mert sarkaiból ki
van forgatva. Jogi szempontból véve nonsens, mert
egyetemes érvényű törvényhez törvényt írni, hogy ez a
szakasz kell, amaz nem kell, képtelenség. És itt hiába
is emlegetjük azt a 8-dik paragrafust s ha továbbra is
fennáll ez az állapot, azon semmit sem változtat, ha az
Utasítást száz példányban csatoljuk is a törvénykönyvhöz. Az igazat megvallva, pár óv előtt magam is az
erdélyi viszonyokhoz képest helyesnek tartottam a képviseleti, extra rendszert. De azóta sok olyan dolog történt, a mi meggyőzött. És az igazságot kimondani, a
tapasztalatok alapján más véleményre jutni, nem szégyen.
Nos, hát mik ezek a tapasztalatok? íme, itt vannak.
Látom, hogy a képviseleti rendszer a fundamentoma
annak az állapotnak, hogy az egyházi szervezetben a
világi elem bír döntő súllyal s több vokssal. Ott van az
egyházkerület. A papság igazán elenyésző számú s bármikor túlszárnyalható. Ott az igazgató-tanács, a mely teljes
hatalommal ítél elevenek és holtak fölött. Méltóztassék
csak megnézni a névtárat: 13 hivatalos és választott
világi tag áll szemben 5 lelkész-taggal. Hol itt a
„paritás" ?
Sehol. Ez kézzelfogható küriarchia.
És hogy ez mit jelent akkor, mikor a kerület úgyszólva lélekzetet sem vehet az igazgató-tanács nélkül,
azt elgondolhatja mindenki. Hogy ennek czentrális
hatalma az egyházmegyék jogköréből szívja föl az erőt,
az természetes. Ezért igazsággal mondhatta b. e. Papp
Károly, hogy Erdélyben egy esperesnek nincs annyi
hatásköre, mint itt egy lelkésznek. Hogy azután egy
ilyen egyházkerületi minisztériumnak mibe kerül a közigazgatási, fentartási költsége, azt ékesen megmondja
az évi számadás. A többi egyházkerületben pedig a
dehonesztált presbiteri rendszer mellett csak egy fiatal
titkára van a püspöknek s mégis eldirigálják a sokkal
nagyobb kerületet is.

És e pontnál még egyet. Az erdélyi kerület elavult utasítása alapján minden rendes kollégiumi tanár
tagja a kerületi közgyűlésnek.
Természetesen visszás ez máshol. De itt, bizony
mondom, így van jól, sőt. — Mert a tanárság ellenőrző,
ellensúlyozó szava nélkül, ha tetszik, az igazgató-tanács
s a kerület abszolút hatalommal s alig túlzok vele, —
felelőtlenül uralkodhatnék a papságon. S ehhez képest
a katonai szubordináczió is parlamentáris lehetne. Most
olyanformán áll a dolog, hogy a tanárság kezd nagyon
kellemetlen lenni a kerületen; hát az erdélyi kerület
simulását a „magyarországi" szervezethez ott kezdenék,
hogy a tanárságot megtizedelnék. Súlyos szó, de igaz,
hogy a hol kellemetlen a honi szervezet, ott simuljunk,
a hol pedig teret ad a czentrális hatalomnak, ott maradjunk a régiben.
Nagytiszteletű Uram ! Ha az erdélyi kerület komolyan simulni akar, akkor kezdje ezt el az igazgató-tanács
eltörlésén. Ha ez megtörtént, akkor tudom, hogy a képviseleti rendszer sem lesz feltétlenül fentartandó s a sok
pénz is megmarad, a mit a központi igazgatás felemészt.
Központi igazgatás . . . Vájjon vallásosabb-e a nép e
mellett, ez által? Vájjon az egyházi élet a legapróbb
részletekig megszabott adminisztráczió, ezerféle kimutatás, rubrika mellett jobban virágzik-e, mint „Magyarországon" ? Határozottan nem ! Nézze csak meg nt. Uram
az Erdélyi Prot. Lap 13-dik számát, a mely megemlékezik a Kálvin-szövetségről. Ez nagyon sokat mond. Azt
mondja az a czikk, hogy a szövetség olyanféle dolog
talán, mint az egyházkerületi értekezlet a Királyhágón
túl. Isten ments', hogy olyan legyen, sine ira et studio
szólva, Hiszen ez, minden tagadás daczára, összement
végképen. Mert az évenkénti vándorgyűlés, vándor-bankett
s több semmi, — ez igazán semmi! Vallásos hetilapja,
a Vasárnap pedig alig élhet. Pedig mennyivel többet
ért volna, ha pl. a Kis Tükörrel összeolvad. De hát a
Kis Tükör nagyon „pietista", nagyon evangéliomi . . . .
Visszatérve a Kálvin-szövetségre, azt hibáztatja az
erdélyi lap, hogy esetleg ez „vom Kirchentum zum
Christentum" lesz. Nos hát, a hol az extenzív vallásos
élettől, a társadalom nemesebb szervezésétől így felhőznek, ott ne féljünk túlságos vallásosságtól. Sőt, ha a
hivatalos lapbeli czikkező azt mondja, hogy a Kálvinszövetség amolyan kálvinista szoczialista párt lesz, ad
notam „keresztyén szoczialista"-párt s ennék jelszava a
vom Kirchentum zum Christentum, akkor nagyot mond,
de nagyot téved. Mert tudom, hogy a mint a róm. kath.
„keresztyén szoczialistaság" nem elszakadás a hivatalos
egyháztól, úgy a Kálvin-szövetség czélja sem az, ha-
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nem ellenkezőleg, a társadalom áthatása evangéliomi kovásszal.
E kitérés után pedig azzal végzem hosszas levelemet, hogy remélem, a legközelebbi zsinat idejére eljön
az idők teljessége az erdélyi egyházkerületre nézve is
s akkor nem kell többé Utasítás, függelék, mi egymás
és végre valahára lesz azonos szervezet s ennek alapján igazi, őszinte unió!
Igazmondó.

ISKOLAÜGY.
A társadalom és a gimnázium.
Tanári székfoglaló értekezés. Felolvasta Szászvároson az ev. ref.
Kun-kollégium évmegnyitó ünnepélyén dr. Kristóf György tanár.
(Folytatás.)

A társadalomnak feltétlen joga a kritika. De a
felületes, ú. n. kéreg-kritika még az irodalomban is
kihalt Kazinczyval. Az ilyen kritikát a tanárságnak is
joga, sőt kötelessége elutasítani. Tudni kell, hogy mit
adhat a középiskola, mit nem; mit lehet követelni s
mely követelés lehetetlenség. Tisztázzuk a helyzetet, mert
clara pacta — boni amici. A helyzet tisztázása jótékonyan
hat az iskolára is és a közönségre is. S ennek a jótékony
hatásnak meglesz az a nagyon is kívánatos eredménye,
hogy a tanár és tanítvány erkölcsi kölcsönhatása fokozódik, gyarapodik, ha olyan tán nem is lesz, mint Apáczai vagy a Buzinkai s ezek tanítványai között volt.
Az az állítás — hogy rátérjek a gimnázium ellen
szórt különös kifogásokra — hogy a gimnázium nincs
szoros kontaktusban az élettel, hogy egyik életpályára
sem készít elő, hogy benne az életben egyáltalán nem
használható, hanem haszontalan dolgokat tanítanak: a
gimnáziumra vád nem lehet. A gimnáziumnak nem is
czélja, hogy a naponként való élet hullámzásával tartson.
Ellenkezőleg, olyan jellemeket akar nevelni, kik eme
hullámzó életben erkölcsi jellemükkel szilárdul helyt
állanak. A gimnáziumnak vallott és kimondott feladata
nem az egyes pályákra való előkészítés s az azokon
érvényesülő ügyességek megadása, hanem valláserkölcsi
jellemfejlesztés, az emberiség s nemzetünk műveltségének
az alapján. Nem az életben hasznosnak, hanem az igaznak,
a jónak, a nemesnek hirdetője és terjesztője. S ez által
növendékeit képessé teszi a tudományos pályák bármelyikének szakszerű és alapos tanulmányozására. A
meddig csak gimnáziumok lesznek — pedig sokáig lesznek — a feladat mindig ez marad, ez kell, hogy maradjon. Az egyes pályákra, a mindennapi életre tekintettel nem lehet, mert nem szakiskola. Szakiskolára
nézve az a legszomorítóbb, ha nem a saját külön feladatát végzi, hanem a gyakorlatra készít elő. De a gimnáziumnak ilyen feladata nincs. Ne is legyen. Elvégre
is kell lenni egy olyan iskolának, a hol nem a tartozikkövetel rovat a fő, hanem az ember lelkében lakó nemes
rugóknak általános kifejlődése.

Ehhez a vádhoz a gimnázium épen azáltal jutott,
hogy megszabott czélját ingadozás nélkül kívánta teljesíteni, noha a minősítési törvény értelmében a gimnáziumi
bizonyítvány majd mindenik pályára minősít, tehát némileg
a szakiskolát is pótolja, nem szólva a reál- ós polgári
iskolákról. S így a hibás és teljesen fonák minősítési
eljárás is az oka annak, hogy a gimnáziumtól a szakiskolák munkájának az elvégzését is követelik. Ennek
következtében az alaptalan követelést el kell ejteni,
illetőleg a tanulókat reáliskolába vagy más megfelelő
iskolába kell küldeni. Mert hogy az ipari pályára lépő
tanulónak, a gazdásznak vagy bányásznak nincs szüksége
se latinra, se görögre, ez természetes. Azonban a szakiskoláktól a mai társadalom még nagyon is idegenkedik.
Hiszen a vasúti sztrájk alkalmával kiderült, hogy nincs
több gépészünk és mérnökünk a minimális számnál,
ellenben egyetlen egy albirói állásra 48 egyén folyamodott (a szászvárosi kir. járásbírósághoz). De talán
nagyon is ismert húrokat pengetek. Csak azt a tényt
akartam tehát megállapítani, hogy még azok a tanulók
is, kik később technikumokra lépnek, a gimnáziumból
lépnek át, pedig a reál- vagy polgári iskola volna a
megfelelőbb. Az ellenvetés az, hogy pl. hogyan küldje
egy szászvárosi szülő Dévára tanulni fiát, Elismerem,
hogy jogos az ellenvetés. De azt is el kell ismerni,
hogy a mi gimnáziumunk nem azon kevés százalék
számára áll, a melyiknek reáliskolára van szüksége.
Tanügyi, sőt politikai körök, de a gimn. tanárság első
sorban szeretné, nemzetgazdaságunk épen követeli, hogy
szakiskoláink, illetőleg a polgári iskola népessége emelkedjék s a gimnáziumé csökkenjen.
Igen, a legfőbb óhaja a gimnáziumnak, a mi az
államra s a társadalomra is legégetőbb kívánság, hogy
a gimnázium népessége apadjon, hogy a gimnáziumba
nem való elemek oda ne kerüljenek. Az, hogy a nem
oda való elemek is felkeresik: ez a mi középiskoláinknak
s első sorban épen a gimnáziumnak a ballasztja; míg
ezt ki nem dobhatja, addig a kivánt magasságra fel nem
emelkedhetik. Volt alkalmam rámutatni, hogy ma nem
sok tanulóra, de jó magaviseletű s szorgalmas tanulóra
van szükség. (Erd. Prot. Lap 1904. évf. Adalék azokhoz
stb. cz.) Csak az utolsó évek fejlődése is mit tanúsít?
Azt, hogy a míg hazánk lakossága 10 százalékkal, a
középiskoláké 8 százalékkal szaporodott, a gimnázium
tanulóinak a száma 40 százalékkal. A statisztikából is
láthatni, de az életben naponta tapasztaljuk, hogy a
gimnázium a tanuló ifjúság Mekkája. Eléggé nem érett
társadalmunk nem keresi — nem is képzeli — másutt
a növendék üdvét, csak a gimnáziumban. A próféta se
jelenik meg minden hivőnek, csak az igazhivőnek. A
gimnázium sem Mekka, csak az arravalóknak. A míg
ki nem ábrándulunk az ú. n. úri pályákból s nem szoktatjuk tenyerünket ráspolyhoz, esztergához, addig a
gimnázium túlnépessége miatt czélját el nem érheti
teljesen. Addig mindig lesz túlterhelés és bizony nagy
lesz a bukottak száma is.

Mert az a meggyőződésem, hogyha a tanár jó s a
reábízott tanulók száma nem 50—60, vagy ennél több,
hanem legföllebb 40, s hogy ha nem tanít hat-hét osztályban, legrosszabb esetben kettőben, túlterhelés nincs,
a bukottak száma se lesz nagy, de a tanulók idegessége se.
Tény, hogy a bukottak száma, épen az emlegetett
körülmények következtében nagy. De vájjon csak a
középiskolai tanulók között akad olyan, a ki kötelességének nem felel meg? A hol minősíteni kell — s fájdalom, a mi közéletünk igen sok helyt minősít, — mindenütt van a követelményeknek meg nem felelő egyén,
mindenütt van bukott. S így a gimnáziumban is van.
Pedig annyi kegyelmi tényt, mint a mennyit a gimnáziumi tanárok gyakorolnak, sehol sem lehet találni.
Magam kétszer minősítettem döntőleg tanítványaimat. S
bizony sokszor kellett igazságérzetemet birtokon kiviil
levő argumentumokkal megnyugtatnom, holott az a
tanuló, a kit minősítettem, legjobb meggyőződésem szerint
gimnáziumba való épen nem volt. Ha a tanulónak az
iskolai év vége izgalmas, a tanárnak épen kínos, hogy
ha igazságérzete szerint akar eljárni. A bukottak nagy
számának lehet sok minden az oka, csak épen a tanárok
szigorúsága nem.
A statisztika persze csupa számokkal operál. Ennek
következtében a miért-re feleletet nem ad. S így sem
ezt az általános okot, sem az egyes iskoláknál meglevő
különös okot fel nem említheti. Ilyen különös oka a
bukottak aránylag nagy számának nálunk Szászvároson
az, hogy tanulóink egy része, kivált az alsó osztályokban
a tanítás nyelvét sem nem beszéli, sem nem érti. Egy
másik része érti ugyan és beszéli, de nem jól. Ennek
a körülménynek kettős következése van : először, hogy
az elégtelenek száma növekedik, másodszor, hogy az
osztályozás egész mértéke, színvonala enyhébb, mint
egy olyan iskolánál, hol a növendékek száz perczentje
érii s beszéli a tanítás nyelvét.
Az állítólagos túlterhelés az oka a tanulóifjúság
idegességének. A Társ. Tud. Társaságban a gimnáziumról
előadást tartó idegorvosoknak a trombitáján ez volt a
legédesebben csengő zene. Az idegesség elkerülése
végett aztán a gimnázium tárgyai közül elhagyandónak
véleményezték a latint, görögöt, a magyar nyelvtant,
részben a retorikát, a magyar irodalom történetét és
számtant a felsőbb fokon. Ezek után méltán kérdezhetni,
hogy hát voltaképen mi marad meg tantárgynak, ha
ezeket mind elhagyjuk a nagyon is hiábavaló világtörténettel együtt ? Semmi, mert hiszen a gimnáziumban
épen ezek az anathema alá került tárgyak alkotják a
tanítás anyagát, Igazán meg kell erőltetnie az embernek
magát, hogy komolyan vegye ezeknek az uraknak a
szavait. Mert állításaikban két vastag tévedés van. Első
az, hogy — hála Istennek — a tanuló ifjúság távolról
sem olyan ideges, mint a milyennek ők állítják. Hivatkoznom kell az országos tornaverseny s egyáltalában
a tornatanítás általánosan ismert, szép eredményére s

arra a férfias és kitartó jó kedvre, a mellyel a tanulóifjúság a tornaórákon s kirándulásokon részt vesz, s
hivatkoznom kell a tanulóifjúság kedvező egészségi
állapotára. A másik vaskos tévedés abban áll, hogy
azok az idegorvosok a fővárosi tanulók idegzetét vették
alapul s nem a vidékét. Minden általánosításban van
igaztalanság. Ebben épen sok van, a mint azt Rombauer
főigazgató saját tapasztalatai alapján talpraesetten kimutatta. (Lásd VII. ker. állami főreáliskola 1904—5.
évi értesítőjét.) A tanulóifjúság nem idegesebb társadalmunknál. S hogy annyira ideges, mint a társadalom
maga, ez az átöröklés törvényénél fogva érthető és természetes. S érthető és természetes az is, hogy a fővárosi
iskolákban nagyobb fokú a baj, mint a vidéken.
(Folytatása következik.)

TÁRCZA.
Emlékezés.
(írta ós a budapesti ref. egyház nagynevű papjai, Szász Károly
ós Papp Károly emlékét felújító ünnepélyen 1906. inárczius 25-én
felolvasta dr. Szabó Aladár, ref. lelkész).
(Folytatás és vége.)

Forduljunk most a másik nagy pap, Szász Károly
felé. Természetesen az ő sokoldalú tevékenységének
minden részletére ki nem terjeszkedhetem. Hiszen könynyebb lenne róla könyvet írni, mint egy rövicl megemlékezés keretében méltatni, mint lelkészt, költőt, műfordítót, tanférfiút. Arról pedig szó sem lehet, hogy
kétfelé vagy többfelé szakítsuk. Ha ezt tesszük, hű képet nem alkothatunk róla. Lelkének két fő eleme volt.
A renaissance fénye s a reformáczió melege egyesült
benne. E két tényező közül hol az egyik, hol a másik
lépett előtérbe. A mikor majdnem teljesen leszakadt is
az egyház testéről, akkor is mindig megzendült lantja
húrjain egy-egy komolyabb hang, a mely jelezte, hogy
lelkész volt s talán jövendölte, hogy ismét azzá lesz.
Mint katona kezdte pályafutását. Hogy katona is volt
és karddal kezében védte a haza és a szabadság szent
ügyét, ez csak azért történt, mert a lelkeket áthatotta
az a fájdalmas bizonyosság : „Mindnyájunknak el kell
menni", és talán azért, mert valami csudálatos isteni
gondviselés még ezt a fonalat is oda akarta fonni ama
bámulatos és szövevényes remekmű közé, a mit Szász
Károly életének nevezünk.
Volt tehát katona, de mivel a szellemiség egész
erővel uralkodott lénye felett, a mikor Ő választott s
nem a körülmények uralkodtak elhatározásain, akkor
oly pályát választott, a melyet ugyan szintén el lehet
rontani s a szellemiség fény köréből az anyagiság vermébe juttatni, de a mely a maga igazi mivolta szerint
mégis a szellemiség pályája, t. i. a papi pályát. A lelkészi vizsga letétele után egy ideig tanár is volt, s bár
eleinte inkább kényszerűségből tanított számtant, — a mivel különben mindig kedvvel foglalkozott, hogy Arany

Jánosnak tért nyithasson — a mikor aztán hozzáfogott,
derekasan megfelelt hivatásának s később egy csomó
jóravaló számtani kézikönyvet is irt. Mint tanár, s mint
lelkész azonban annyi szellemi kincset gyűjtött, hogy
egészen természetesen jutott a közoktatásügyi miniszteriumba, a mely hivatva volt, hogy a szomorú 50-es
évek után a magyar tanügy romjain új és fényes épületeket emeljen! A minisztériumban, miután egy darabig
tanfelügyelő is volt, a tanácsosságig felvitte, s ott, a
mint maga is megemliti székfoglaló egyházi beszédében,
melyet akkor tartott, mikor budapesti lelkésszé iktatták be, „az igazgatás dolgában szerzett jártasságot". Különben az igazgatás dolgában jártassággal már akkor
is rendelkezett, a mikor a minisztériumba belépett. Hiszen több tekintélyes egyháznak volt a lelkésze s rövid
ideig a solti egyházmegyét is kormányozta. A minisztériumba különben még egyebet is vitt. Erre nézve igen
érdekesen nyilatkozott ő maga, abban a beszédben, a
melyet mint megválasztott, de még be nem iktatott
püspök a dunamelléki ref. egyházkerület 1884-ik évi
tavaszi közgyűlésén tartott. Felvetvén a kérdést, hogy
nem kell-e előítélettel küzdenie, a mikor az állani szolgálatából lép ismét az egyházéba, így szólt:
„Ez utóbbi aggodalommal szemben azonban engem
az az öntudat s a netalán kételkedőket az a kijelentésem nyugtassa meg, hogy én az állam szolgálatába is
átvittem s tizenhét év alatt is csonkítatlanul megőriztem
egyházi szolgálatom reininiszczencziáit, melyeket az a
meggyőződésem erősített, hogy a magyar állam és a
magyar protestáns egyház érdekei nemcsak ellentétben
nem állanak egymással, de sőt szorosan összetartani s
egymást támogatni és erősbíteni vannak hivatva."
Es hogy Szász Károly mint állami hivatalnok sem
feledkezett meg egyházáról, azt nemcsak azzal mutatta
meg, hogy mint a dunamelléki ref. egyházkerület tanácsbirója részt vett a tulajdonképeni egyházi munkában is,
hanem azzal is, hogy középiskoláink számára az állami
segítséget — természetesen mások közreműködésével —
megszerezte, a nélkül, hogy ezek szabadságát veszélyeztette
volna. Emlékezetben kell tartanunk, hogy az első szerződést protestáns középiskolával, mellyel a többiek számára is az államsegély forrásaihoz utat tört, Ő kötötte
meg. A tapasztalat bizonyítja, hogy az azóta mindig
bővebben folyó államsegélyek nemcsak nem ártottak
középiskoláinknak, hanem azok köziil nem egyet, se
kettőt, az összeroskadástól mentettek meg.
Már most érintenem kell, ha csak röviden is, hogy
Szász Károly csak következetes maradt önmagához, a
mikor később a református egyház és a magyar nemzeti állam közti összeköttetést erősítgette. Hogy az öszszeköttetés jogosult-e vagy nem, hogy haszna van-e az
egyháznak belőle s áldásos-e az államra nézve, hogy
lehetővé teszi-e az egyháznak vagy gátolja-e ezt abban,
hogy igazán egyházi czéljai megvalósítására minden
jogos egyházi eszközt felhasználhasson: ez nagyon bo-

nyolult kérdés. De néhány egyszerű és világos tétellel
rendet lehet teremteni e bonyolultságban.
Mindenekelőtt hangsúlyoznunk kelL hogy akár az
államsegélyek kiszélesítéséért, akár a tanárképzés rendezéséért, akár a polgári házasságra vonatkozó s azzal
kapcsolatos törvények megalkotásáért és illetőleg azért,
hogy mindezeket a protestánsok, kétségkívül nagyon
különböző kedélyhangulatok közt, de mégis csak elfogadták : a felelősség nem egyedül Szász Károlyt illeti.
Természetesen a dicsőség sem, ha valami jó ebből
államra vagy egyházra nézve származott. Mind a felelősséget, mind a dicsőséget meg kell osztania azokkal,
a kik a lefolyt húsz esztendő alatt a református és általában a protestáns egyház sorsát úgy irányították, hogy
ez a magyar állammal szemben, már mint a hogy a magyar ember szokott, egy kicsit eladósodott ugyan, de
másfelől az attól vett erősítésekkel folyton új meg új
egyházakat szervez az ország oly vidékein is, a hol
azelőtt a reformátusok seregestől vesztek el s jól berendezett iskoláiban azt a szellemet erősítgeti, a mely
egyik legnagyobb biztosítéka annak, hogy az állam
vezetői mind a protestáns egyház, mind a nemzet szabadságát tiszteletben tartsák. Szász Károly eljárását
bírálni vagy itt-ott kifogásolni is lehet e téren, hiszen
tudjuk, hogy egyes merészebb tervek, pl. a felekezetnélküliségről szóló törvény előtt ő is aggodalommal állott
meg, de hát az élet sokszor oly junktimot állít és
épen ő elé s a többi protestáns vezér elé is olyat állított, a minek egyes részeit elfogadni, másokat meg
elvetni nem lehet és nem lehetett. Annyi bizonyos, hogy
ha igazán egyházi bajaink orvoslására, mert hogy ilyenek nagy számmal vannak, azt mindenki tudja, teljes
erővel megindulnánk, hát akkor minket az ő államot és
egyházat barátságos viszonyba hozó törekvései nemcsak
nem gátolnának, sőt inkább segítenének, mert egyfelől
a protestáns egyház terhein könnyítenek, másfelől az
egyházat a lelki munka végzésére ösztönzik. Csak ébredjen minden protestáns magasztos hivatásának tudatára
és áldozzon erejéhez mérten egyházáért, akkor sohasem
következik be az, a mi kétségkívül nagy veszély lenne,
hogy t. i. az állami segélyek kiszárítják az önkéntes
adakozás forrásait, mert hiszen a fötörvény az egyházra
nézve mindig az marad, hogy az Isten Lelke által táplált hívek buzgóságából éljen meg. Azok a törvények
pedig, a melyek a protestáns egyházakat a hívekkel
való beható foglalkozásra kényszerítik, remélhetőleg nem
változnak többé, vagy ha változnak, akkor csak még
ideálisabb magaslatok felé, a szabadságeszme még teljesebb megvalósítására visznek bennünket.
Természetesen a szabadságeszme kötelességeket is
ró reánk. Jól tudta ezt Szász Károly is és a ki tőle nagyon
eltérő felfogásokat vall is az egyház ós állam viszonyáról,
nem tagadhatja meg, hogy ha némi áldozatokat hozatott
is egyházával az állam erősítése végett, mihelyt alkalom
nyilt, egyháza segítségére sietett, s bámulatos tevékenységet fejtett ki az egyház bajainak orvoslására.

Mielőtt azonban még arról szólnék, hogy mily munkát fejtett ki, mint budapesti lelkész és mint a dunamelléki ref. egyházkerület püspöke : fel kell tüntetnem
az író, a költő Szász Károlyt is. Mert hiszen ha előbb
azt mondtam róla, hogy a mikor nagyon messzire esett
is az egyházi élet fájától, akkor is meglátszott rajta,
hogy lelkész volt: most azt hangsúlyozhatom, hogy mikor
legjobban elmerült egyháza ügyeibe, akkor is meglátszott rajta, hogy mint Schiller költője, ott járt a klaszszikus eszmények oltára körül. És ha általános róla a
vélemény, hogy műfordítói dicsősége túlragyogja írói
vagy költői dicsőségét, akkor elmondhatjuk, hogy igazán
ki volt választva ama nagy mű elvégzésére, a mely költői és műfordítói dicsőségét együtt és a legékesebben
hirdeti, t. i. Dante nagy műve magyarrá tételére. Egy
olyan ember, a ki megjárta a földi örömök és emberi
eszmények minden útját, a ki megvívta a harczot a
kételkedéssel, a ki szerette mind a két hatalmas intézményt, az államot is, az egyházat is, s a ki be tudott
hatolni a hit titkaiba és bámulatosan ismerte a bibliát:
ez az ember volt hivatva, hogy mindazokkal a nehézségekkel megküzdjön, a melyek legyőzésének nagyszerű
eredményéül a magyar Dantét nemzete kezébe adhatta. Ha
semmi egyebet nem tett volna, csak azt hogy Dante „Isteni
színjátéka" mind a három részének felséges gondolatait
a magyar nyelv ékes ruhájába öltözteté, akkor is nagydolgot művelt volna. Pedig másféle műfordításai is számot tesznek. A kik műfordításaival foglalkoznak, nagyon
hamar rákerítik a sort arra, hogy a magyar nyelv kincseit mily csudálatos módon ki tudta aknázni s hogy
mily zengzetes rímekbe sorakoztatta a szavakat. Azt
hiszem azonban, hogy a fődolog ez: csupa becseset ültetett át. A mi vagy alakilag kifogástalan vagy tartalmilag
súlyos volt, vagy a miben a tartalom és alak szépsége egyesült s az eredeti és üde tartalom bájos külsőben jelent
meg: azt fordította le. A merengő Moore, az élénk Beranger, a mélységes Goethe, a csapongó Heine, az élénk
képzelődésű Hugó Victor, a komoly bölcselkedő Tennyson,
s a lelki élet folyamának minden zsongását is, zajgását
is, hullámzását is, viharzását is ismerő Moliére és Shakespeare, sőt még a rettenetes és vértől csepegő Nibelungok is: egyaránt megtalálták benne tolmácsukat; de nem
lelketlen tolmácsot, hanem olyat, a ki gondolataikba és
érzéseikbe behatolt, azokat magába felvette, elsajátította
s így kereste meg a legalkalmasabb magyar kifejezéseket és szavakat.
Hogy e művekbe elmélyedhessen s ne csak magukat a költeményeket értse, de a környezetet is, a melyben keletkeztek: óriási elméleti tudást szerzett, s tudásáról nemcsak számtalan kritikában ós tanulmányban,
hanem mint egyetemi magántanár, mindig vonzó és érdekes előadásokban is adott számot. Ezek az előadásai
rám nézve azért is emlékezetesek, mert Szász Károlyt
ott az egyetemen láttam először Jól emlékszem most is,
hogy az ifjúság, a mint egy esteli órában tartandó előadásáravárta, sorfalat állta folyosón, azután meg, amikor

megérkezett, a termet zsúfolásig megtöltötte. Elméleti,
tudásának egyik leghatalmasabb bizonyságtétele, a világbirodalom eposzairól írt műve is, egyetemi előadásaiból
keletkezik. A nagy tudás, a mely műfordításaiban segítette, úgy látszik, költői szárnyalását némileg gátolta.
De azért saját költeményei között is sok igazi gyöngye
van irodalmunknak. Nem tudom, van-e olyan költői műfaj, a mire az irodalomtörténet vagy a poétika tanára
Szász Károly költeményeiben példát ne találna. Irt
kedves kis gyermekimákat. Egyet az anyák kedvéért, a
kik e sorokat olvassák, ide is jegyzek :
Szívem a Jézusnál,
Jézus a szívemben,
Szerelmes Jézusom,
Te se hagyj el engem !
Engedj az éjjel is
Öledben pihennem!

Irt lírai költeményeket. Megénekelte a magyar zenét,
a családot, a lángelmét, akár Pázmán Péterben, akár
Károli Gáspárban, akár Munkácsy Mihályban jelentkezett,
az emberi érzéseket, a melyek nagy tettekre hevítenek,
a szép öreg asszonyt, — édes anyját — a kinél Ruth
óta senki Őszintébben nem mondta el s hívebben meg nem
tartotta ama felséges fogadástételt: „A hova te mégy, én
is oda megyek, a te néped az ón népem s a te Istened
az én Istenem", s mikor feltűnt előtte a szörnyű rém:
hogy el fog veszni a magyar, — lantja húrjaiba, melyek
rendesen lágyan zengtek, erős szenvedéllyel csapott be
s ezt kiáltotta:
Oh szűnj meg szörnyű, szörnyű rém
Gyötörni ébren s álmomban!
Oszolj köddé a lég űrén
S odaadom szívesen, a mim van.
Háztüzem, fiam mosolyát,
A sírt, mely egykor nyugtot ád,
Csak ne üvöltsd, mint a vihar :
Hogy el fog veszni a magyar.

írt emellett elbeszélő költeményeket is. „A visszatért", a melyben különben a modern társadalmi s a regeszerű elem nem olvad teljes egységgé, egyike a legbájosabb költeményeknek, s a „Salamon" fényes alkotás,
tele igazán szép részletekkel, habár a képzelet tüze
nem oly erős s a szerkesztés nem oly merész, hogy
egészen arra a magaslatra emelkedett volna fel, a hol
Arany Toldija, különösen a Toldi II. része áll. Úgy a
Salamont, mint drámáit, az „István vezért", az „Attila
halálát", nagyon gondosan kellene olvastatni a magyar
ifjakkal. Drámáiban ugyan a drámai erő nem eléggé lüktet, de költői báj ömlik el rajtok s alkalmasak arra a
„ Salamon"-nal együtt, hogy szívébe véssék a lángoló
ifjaknak, mennyire szükséges a visszavonás kerülése,
különösen nagy vállalkozások, nagy erőfeszítések idején.
Az irodalom csarnokában műveit szemlélve, méltányolnunk kell egyházi beszédeit is, melyek inkább tartalmasságukkal, mint zen gzetességükkel tündököltek ; de
mindeneseire díszei egyházi beszédirodalmunknak. A
„Látszat és való", vagy a „Krisztus fegyverei", vagy ;i

„Megtérés halogatásáról" tele vannak mélységes fejtegetésekkel. „Csak a Krisztust" xzímtí beszéde, mellyel
budapesti lelkészi hivatalát elfoglalta, valóságos theologiai alkotás s egyúttal a hidat mutatja, a melyen a természetfölöttitől eltávozó emberiség, megragadva Jézus
bűntelensége s a kereszthalálban mutatkozó emberfeletti
szeretet által, megint visszatér az újtestamentomhoz. Néha
egész prédikáczió-sorozatokat is írt, a melyek közül a
legkiválóbb az, a mely Jézust a néphez, a szenvedőkhöz, a bűnösökhöz és az Atyához való viszonyában
mutatja fel. „A biró, a nép és az áldozat" czímű beszéd
inkább csak vázlat, de azért mégis csak ebből idézem
a befejező sorokat: „A biró szerepét Tcivánod? Mint azok,
a kik mindig a hatalom pártjára állanak ! A népét-e ?
Mint azok, a kik mindig a többséggel tartanak! Én a
Jézushoz állok, mert inkább akarok szenvedni, mint 0 és
megdicsőíttetni, mint 0!"
És most, t. közönség, tartsunk tetemre hívást!
Képzeljük magunk elé Szász Károlyt, ha nem is élőbbről, csak abból az időből, a mikor püspökké lett. Képzeljük magunk elé, ha úgy tetszik, azt a képet, a mely
a budapesti ref. gimnázium dísztermében van elhelyezve
s a mely e kiváló férfiút öreg korában, de még mindig
ereje, testi és szellemi ereje teljében állítja elénk. És
aztán képzeljük magunk elé élete legutolsó éveiből, a
mikor alig lehet belőle s csak szeretetteljes tudakozódással s biztatgatással előhívni a szellemi élet szikráit!
Milyen nagy ellentét! Milyen rettenetes és megrázó ellentét!
Képzeljük magunk elé azt, a ki itt e templomban hatalmas beköszöntő beszédét tartja, s lássuk magunk előtt
a ravatalon, a mint elszáradva s agyongyötörve pihen!
És kérdezzük meg: mi volt az, a mi erőteljes testét és
felséges sugarakat szóró szellemi erejét összetörte ?
Ismerjük el, t. közönség, hogy édes hazánkban kevés
ember szeret erélyesen és kitartóan munkálkodni. Ha
aztán találkozik valaki, a ki képes dolgozni, arra a közélet, úgy a világi, mint az egyházi közélet, óriási terheket rak. Szász Károly pedig nemcsak képes volt nagy
szellemi munka végzésére, hanem valósággal szenvedélye
volt a munkálkodás! Ot tehát a szellemi élet minden
terére elhurczolta, részint saját mohó vágya, részint közéletünk amaz igazságtalansága, a mely a munkást erején
felül terheli. Oh, mért nem fogtuk meg a kezeit? De
hiszen ez hiú kérdés. Mert megfogtuk, de ő nem engedett,
s ment, mint a Longfellow ifja, ajkán e jelszóval: Excelsior.
Csakhogy ő már majdnem 60 éves volt, a mikor budapesti lelkésszé és dunamelléki püspökké lett és a már
említett sokféle régi és új püspöki teendő, valamint a
budapesti első lelkészre háruló rendes és rendkívüli
munka mellett lázas irodalmi tevékenységet is folytatott.
Ha lelkészi és püspöki munkáját csak úgy könnyedén
viselte volna, vagy az irodalmi tevékenységét hagyta volna
abba: bizonyára nem roskadt volna össze! Talán kibírta volna
azt a nagy csapást, melyet a halál mért rá, a mikor
családi fészkéből elvette 8-Ztj
ki szenvedéseit megédesítette, örömeit megkétszerezte s küzdelmeiben hűsé-

ges segítőtársa volt! De így, a hogy dolgozott, nem
bírhatta ki! A budai templom építésén, a gimnázium újjászervezésén, a sok prédikáláson és egész sereg konventi
rendelkezés kivitelén, meg a sok irodalmi munkán kivül
két nagy czélt törekedett elérni. Egyfelől a középkor
nagy költője vonzotta, a kinek sajátságos formái között
a költészet, theologia és bölcsészet sugarai találkoznak,
a melyek a szigorú erkölcsiség lángpallosává alakulnak,
hogy ezekkel saját tévedéseit is, de mások hitványságát
is sújtsa, még saját pártfelei közt is. Másfelől, elkezdve
a Horvát-Szlavonországban szétszórt reformátusokon, a kik
között igazán minden szempontból nevezetes munkát végzett, kerülete minden gyülekezetét meg akarta látogatni.
Czéljait el is érte s fáradhatatlan munkásságának emlékeiül ott van egyfelől a teljes Dante, zengzetes magyar
nyelven, másfelől azok a vaskos kötetek, a melyekben
összes püspöki látogatásai alkalmával tartott beszédei,
továbbá a gyülekezetek anyagi viszonyaira, erkölcsi, tanügyi, vallási állapotára vonatkozó jelentések s még
kérdései is, a melyeket az iskolákban vagy a presbitériumokban vagy más alkalommal egyesekhez intézett.
Ezek Szász Károly legdicsőbb síremlékei s ezek így
együtt mutatják, hogy mily szép harmóniává szövődött
élete utolsó évtizedeiben mindaz, a mi valaha csak
elméjét foglalkoztatta. Valóban, egy református püspök,
a ki Dante Paradicsomába mélyed el s a legnehezebb
nyelven kifejezett súlyos gondolatok zárait tördeli, másfelől szorgalmasan készül s a legapróbb dolgokra is kiterjeszti figyelmét, hogy előkelő és egyszerű magyar reformátusok hitéletét és erkölcsiségét erősítse, s hatalmas
és bölcs szavával intsen, korholjon, vigasztaljon, építsen:
valóban szép látvány!
És mivel ily fenséges czélokat ért el, ne zúgolódjunk azért, hogy összeroskadt. De ne is elégedjünk
meg azzal, hogy hiszen összeroskadása mögött fényes
mult áll. Arra kell törekednünk, hogy munkássága inspiráczióvá váljék a jövőben! A magyar ifjúság lelkesüljön ezentúl is oly kiváló egyéniségek iránt ; a kik
tüzet tudnak gyújtani és a lelkeket lángra gyújtják; de
ha igazán szereti a hazát, akkor Szász Károly életéből
tanulja meg a hevet csendes és erélyes munkává változtatni és úgy éljen, hogy legalább 30—40 éves korában képes legyen nem annyit, csak félannyit dolgozni,
mint a mennyit Szász Károly 60 éves korában dolgozott.
És mivel remélhetjük, hogy Szász Károly élete
igazán tanítómester lesz és ihletés a komoly, buzgó és
kitartó, sőt önfeláldozó munkára, s hogy ő is, mint Ábel,
még holta után is kiált: ne féljünk rávetni szemeinket
a ravatalára s a ravatalon bágyadt arczára. Szép az élő
arcz, a melyből az értelem heve s az akarat ereje sugárzik elé; de még szebb a halott arcza, a melyen az önfeláldozás fénye árad szét! Ne zúgolódjunk azért Szász
Károly ravatalánál! Sírjunk, de ne lázadjunk fel az
isteni gondviselés ellen. Hanem bízva abban, hogy élete
és munkája erőforrás lesz nemzetére és egyházára nézve,

bucsúzzunk el tőle, mint a hogy ő búcsúzott egykor
Arany Jánostól, meghatottan, de Isten akaratán megnyugodva: „Oh milyen nehéz annyi kapocscsal ide kötve,
elszakadni ravatalodtól! Oly önzők vagyunk, hogy inkább
akartunk szenvedni látni, még tovább is, a hogy évek
hosszú során át panasz és zúgolódás nélkül szenvedtél,
minthogy a mi szívünk sajogjon elvesztéseden. Pedig a
ki halálodban megdicsőült arczodon, a kínoktól megszabadult, átszellemült vonásaidon a felséges nyugalmat
látta, az csak áldhatja azt a kegyelmes isteni kezet,
mely szenvedéseidtől megszabadított!"

BELFÖLD.
A „Kálvin-szövetség".
Huszonnégy esztendő óta viselem ós végezem ref.
lelkészi minden munkámat. Mondhatom, a legnagyobb
bajok között is mindig megnyugvással, türelemmel
végeztem,
Néhány év óta azonban, úgy érezem, mintha kifáradtam volna, Nem a munkában, hanem a csalódásban
fáradtam ki. Kezdtem már nem hinni ós nem remélni.
Mintha a kétségbeesés szállott volna meg.
De a mióta azt látom és tapasztalom, hogy a kiilés belmisszió hódít, protestáns egyházi ós világi társaságaink, női-, férfi - egyesületeink a fővárosban és
vidékén szaporodni kezdenek: tele telt szívem, lelkem
reménységgel, s elhatároztam, hogy újabb életet kezdek,
dolgozni fogok, jobban, mint eddig, nem a dicsőségért
(erre én nem is vágyom), hanem egy újabb életért:
gyülekezetem életéért. E munka áldását erezem is, magamon is, gyülekezetemen is.
A mióta pedig azt tapasztalom, hogy nemcsak
komoly tudósok, államférfiak, a legkonzervativebb és a
legliberálisabb egyházi és politikai lapok foglalkoznak
az én régi kedves eszmémmel, a szoczializmussal; s a
mióta reájöttünk, hogy az eddigi egyházi gondozás nem
kielégítő, s hogy a hit- ós erkölcsi életet intenzivebb
alapon és módon kell ápolnunk, ha élni akarunk: a
szozializmusról hírlapi czikkeimben is megemlékeztem,
az eszme megmentésére törekedtem.
Mi legyen tehát fődolgunk? Az, hogy ezután necsak tervezgessünk, ne egymás személyét támadjuk, sértegessük, hanem az igazi gyógyszer alkalmazásában
jussunk egy akaratra, egy értelemre.
Az igazi gyógyszer csak egy lehet. Visszatérni
az Úr Jézus Krisztus evangéliomához. A kik ezt az
evangéliomot nem szégyenlik hirdetni és szeretik hazájukat: jöjjenek ide mindnyájan ehhez a forráshoz, lángoló
hittel, törhetetlen apostoli hűséggel. Kétezer esztendő
tesz tanúságot arról, hogy az „evangéliom a világnak
világossága" s ez teszi naggyá a nemzeteket.
A kétezer esztendő példája, megtaníthatott bennünket
arra, hogy minél hívebb követője valamely nemzet a

Jézus Krisztus evangéliomának, annál nagyobb, magasabb
értelmi, erkölcsi és anyagi fokra emelkedik. Bizonyság
erre: Angolország, Németország, Hollandia, Dánia, SvédNorvógország, úgy a kulturális, mint a vallásos élet
páratlan fejlődésével.
Szívből örvendek tehát a Kálvin-szövetségnek,
mert alapszabályaiból ítélve a protestantizmus érdekeinek,
a vallásos, a kulturális élet szükségleteinek kielégítésére
törekszik.
E törekvések mellett igazán csodálkozom azon,
hogy a Magyar Szónak nem tetszik a Kálvin-szövetség.
Csodálkozom, mert a miket ellene felhoz, azok a valóságnak nem felelnek meg.
Nem az alapszabályokat czáfolja, hanem a szövetség kezdeményezőit s annak pártolóit támadja érthetetlen
személyeskedéssel.
Szerintem ez nem helyes eljárás. Először azért,
mert bizalmatlanságot kelthet némelyekben; másodszor
azért, mert a ki a mi egyházunk ellen törne, azt lehetetlenné tenni könnyű dolog lenne, annak közülünk
menekülni, futni kellene.
A „Magyar Szó" tehát az ilyen komoly dolgoknál
ne a személyeket támadja, mert az ilyen alaptalan
támadásokat megvetéssel szokták visszautasítani az emberek.
A személyeskedés helyett inkább egyetértésre törekedjünk ! Ez fog bennünket vezetni egyházi, hazafiúi,
nemzeti törekvéseinkben a sikkere ! *
Barczika.
Kerekes János,
ref. lelkész.

KÜLFÖLD.
K ü l f ö l d i szemle.
A bécsi cs. és kir. ev. főegyházi tanácsnak nemrég megjelent hivatalos statisztikai adatai szerint az
elmúlt 1905-iki évben 4885 személy tért át az evang.
egyházba és pedig 4316 az ág. hitv. s 538 a helvét
hitv. ev. keresztyén egyház kebelébe. Az áttérések száma
tehát jóval nagyobb az előző 3 évnél (1902.: 4624;
1903.: 4510; 1904.: 4362). Az áttérések az egyes szuperintendens! kerületek közt, az 1904. évi áttérésekhez
viszonyítva, következőleg oszlanak meg:
a bécsi
ág. ev. szup. területén 2432 -j~ 729 egyén
a felsőausztriai
1106 — 2 5 4
a nyugati cseh
a keleti cseh
67 — 21
az aschi
29 + 13
* Az egyetértésre törekedtem mindig s törekszem ezután
is ; de ha valaki még a nap fényére is azt állítja, hogy az sötétség, s ha valaki a komoly vita helyett becsmérlő személyeskedésben leli kedvét, azzal egyetértésre senki sem juthat sohasem.
Szerk.

w
a
a
a
a
a

morva-sziléziai ág. ev. szup. területén 380 — 72 egyén
gácsorsz.-bukov. „
„
117 -f~ 23
„
bécsi
ev. ref. „
„
188
12
„
cseh
„ „ „
„
266 — 3
morva-szil. „ „ „
„
69
30
gácsországi „ „ esperesség „
1 — 0
„
A német-csehországi egyházi területeken beállott
apadás, mely különböző okokból eredő stagnáczió mellett
tesz bizonyságot, gazdagon kárpótolva van a bécsi ág.
hitv. ev. szuperintendenczia (Alsó-Ausztria, Stájerország,
Karintia és a tengerpart vidéke) tömegesebb áttéréseivel.
Az 1898 óta tartó „Los von Rom" mozgalomnak áttérési eredménye 38,031 lélek, és pedig évenként csoportosítva : 1898-ban : 1598; 1899.: 6385; 1900.:
5058; 1901.: 6639; 1902.: 4624; 1903.: 4510; 1904.:
4362; 1905.: 4855 lélek. Az ev. egyházból való kilépések száma is emelkedett. 1905-ben 1201-en léptek ki,
és pedig az ágost. hitvall. evang. egyházból 845 s az
ev. ref. egyház kötelékéből 356 lélek. A német-cseh
szuperintendenczia területén igen nagy számmal tértek
vissza a római katholikus egyház kebelébe, ós pedig
526 kitérés a három, tisztán szláv területre esik. A bécsi
szuperintendenczia 321 áttéréséből 207 eset, vagyis 17%
a hiányosan gondozott bécsi egyházközségre esik. Nagyobbára bevándorolt külföldi protestánsok azok, a kiknek
létezéséről Bécs lelkészei rendszerint csakis a kitérések
alkalmával értesülnek. A többi 100 kitérés a német ev.
egyházközségek kebeléből körülbelül megfelel az eddigi
évek kitérési számarányainak. E számokat olvasva, bátran mondhatjuk, hogy „facta loquuntur", s azt igazolják,
hogy a „Los von Rom" mozgalom ma sem stagnál
Ausztriában. Az evangéliom szelének fuvallata észlelhető
a pápás Ausztria összes vidékein. Mi ebben az isteni
gondviselés büntető igazságosságának művét látjuk.
*

*
*

A jelen tanév immár véget ért téli felében a német
tudományegyetemeken a prot. theol. hallgatók száma, a
nemrég közzétett hivatalos statisztikai adatok szerint, a
következő volt. Berlinben volt 349 Lipcsében 332,
Halle-Wittenbergában 313, Tübingában 274, Erlangenben
145, Marburgban 117, Göttingában 98, Bonnban 80,
Giessenben 66, Königsbergben 62, Greifswaldban és
Strassburgban egyenként 61, Heidelbergben 59, Boroszlóban 56, Rostockban 48, Jénában 39 és Kielben 24,
vagyis mindössze 2186 ev. prot. theol. hallgató. Az előző
nyári félévben 2286 s a téliken 2136 volt az ev. theol.
hallgatók száma. A külföldi theol. hallgatók száma (köztük szerepelnek a mi magyar ifjaink is) volt 190, a
tisztán németbirodalmiaké X996. Forrásunk szerint ez
csekély emelkedésnek mondható. A Bodelschwingh-féle
ev. theol. iskolának Bethelben csak 11 hallgatója volt.
*

*
*

A német ev. lelkészek javadalmazásáról és nyugdijilletményeiről szóló múltkori rovatos közleményünket
a „Chronik der Christ. Welt" legújabb közlései nyomán
a következő adatokkal egészítjük ki: A német ev. lel-

készek legmagasabb fizetésének átlaga nem — mint
nyomtatási hibából közöltük — 3564, hanem 4564 márka.
Szász-Koburg-G-otha ev. tartományegyházában a törzsfizetés a hivatalba lépés kezdetén nem 2000, hanem 2100
márka. Miután Poroszországban az I. osztályú törzsfizetés
az első szolgálati év után 600 márka pótlékban részesül, az első 20 év javadalmazása 54,000 márkáról
57,000, a 40 évi szolgálat javadalmazása 147,000 márkáról 150,000 márkára s a javadalmazás átlaga 3675 márkáról 3750 márkára emelkedik. A II. osztály szerint a
brémai nyugdíjilleték 2000 márka. A III. osztály szerint
a lelkészek özvegyeinek nyugdíja nem 600—1200,
hanem 700—1300 márka között változik. A félárva
nyugdíjpótléka 250 márka. Egy 7 árvagyermekkel megáldott lelkész-Özvegy, kinek férje 15 szolgálati év után
hunyt el, Poroszországban 2550 (s nem 2600—2950),
s Weimárban 600 márka nyugdíjat élvez. E helyesbített
adatok nyomán az eredményt következőleg összegezhetj ü k : Kap a lelkész átlagul törzsfizetésben a német ev.
tartományegyházak bármelyikében 2285, legmagasabb
fizetésben 4564, legcsekélyebb nyugdíjban 1201 s legmagasabban 3806, a lelkész özvegye legkisebb nyugdíjban 739, legmagasabban 1173, s a 7 gyermekkel megáldott özvegy lelkészférjének 15 évi szolgálata után
.1386 márkát. Ismételten is jelezhetjük, hogy a német
ev. egyház anyagi, fizetési és nyugdíjilletéki állapotai
sokkal kedvezőbbek, mint a magyar ev. és ev. ref. lelkészek kongruális vagy nyugdíjilletéki viszonyai. Reméljük azonban, hogy e tekintetben kedvezőbb idők következnek reánk.
*

*

*

Az iskolaügy felvirágzásának klasszikus hazája, és
pedig a közoktatásügy összes ágaiban és fokozatain, a
német prot birodalom. íme az 1905. évben a nyilvános
népiskolákban volt 8.924,779 tanuló, 124,027 tanító és
22,513 tanítónő. Egy tanerőre átlag 60 tanuló esik. Az
állam az iskolák fentartásához 120.673,000, s a községek összesen 419.000,000 márkával járulnak. A magániskolák száma Németországban igen csekély. A német
általános tanító-egyletnek volt az 1905. év végén 47
fő- és 2982 fiókegylettel 110,312 tagja. Közelebbről
Bajorországban a népiskolai tanerők száma 16,077, köztük 3508 tanítónő. Az új népiskolai törvény a tanítónők alkalmazására nagyon kedvezőnek bizonyult. A tanerőkre esik 23.470,300 s a segédtanítókra és tanítónőkre
1.773,813 márka, Kerek 40 millió márkát fordít a kis
Bajorország a népiskolák fentartására. Az 1899/1900.
tanévben volt Bajorországban 5193 római kath. ós 1915
prot,, nemkülönben 159 községi iskola, míg 1869-ben
4711 római kath. és 1939 prot. iskola. A római kath.
iskolák tehát megháromszorozódtak, a prot. népiskolák
ellenben, a községiek javára, megapadtak. Ne feledjük,
hogy Bajorország a német ultramontanizmus klasszikus
hazája, a hol a protestantizmus erős küzdelmet vív egyházi és iskolai tekintetben egyaránt.

A greifswaldi ev. theol. fakultásnak két nagy
halottja van. Február hónapban Zöckler, márczius havában Nathusius tanár hunyt el. Mindkettő előkelő prot.
író s igen nagy tudós volt. Zöckler az egyháztörténetírás, Nathusius a szocziális-egyházi •és gyakorlati theol.
irodalom terén tűnt ki. Zöckler egyháztörténeti tanulmányai Herzog Realencyklopádiájában, magvas irodalomtörténeti és kritikai ismertetései Luthardt Theol. Literaturblatt-jában, továbbá ó- és újszövetségi írásmagyarázata
s a theol. tudományok kézi könyve az egész tudományos
theol. világban ismeretesek. Egyik legalaposabb ismerője
volt többi között a középkori szerzetesi életnek s a
r. kath. morálirodalomnak és elsőrangú szaktudósa a tlieologia cs a természettudományok egymáshoz való viszonyának és kiterjedt irodalmának. Nathusius tanár legismertebb műve: „Die Arbeit der Kirche an der socialen
Frage", mely több kiadást ért, s annak idején e lap
hasábjain is ismertettük. Részünkről is áldassék e nagyhírű tudós theologusok emlékezete !
Eperjes.

I)r. Szlávik

Mátyás.

IRODALOM.
Buddhista katekhizinus. írta Subharda Bhiksehu.
Németből fordította: Eröss Lajos, debreczeni ref. theol.
tanár. Kapható Debreczenben, Hegedűs és Sándor könyvkiadónál. Ára 2 korona. A fordítót a munkának magyarra
fordításában egyfelől az a czél vezette, hogy a káté
tanításainak a Krisztus tudományával összevetése alapján
ki ki maga adhasson feleletet arra a kérdésre, hogy a
keresztyénség származhatott-e a buddhizmusból ? —
másfelől pedig, hogy tanítványainak s másoknak is alkalmat adjon arra, hogy a buddhizmussal behatóbban foglalkozhassanak. A könyvet ajánljuk olvasóink ügyeimébe.
Hídvégi gróf Mikó Imre emlékezete. A sepsiszentgyörgyi Mikó-kollégium elöljárósága megbízásából
szerkesztette Péter Mózes, igazgató tanár. A 44 oldalas,
csinos kiállítású füzet a nagy alapító születésének századik
évfordulóján 1905. szept. 4-én Zabolán és az 1905. okt.
18-án a sepsiszentgyörgyi kollégiumban tartott emlékünnepélyek leírását és az azokon elhangzott beszédeket
és ódákat tartalmazza. Megrendelhető a kollégium igazgatóságánál. Ára 50 fillér
Az ember ós világa. III. rész. Axiologia vagy értéktan. írta : Böhm Károly kolozsvári egyetemi tanár. Ára
6 korona, Kapható Stein János bizományában, Kolozsvárt. Ismertetéséről gondoskodni fogunk.

EGYHÁZ.
Lelkész választások. Az újszivaczi ref. gyülekezet
Glöckner Károly új-banovczei missziói lelkészt, — a
gérési ref. egyház JJjlaky Miklós nagykárolyi segédlelkészt, — a kálnói evang. ref. gyülekezet Kalanda Gyulát
választotta meg lelkipásztorává,
Egyházkerületi közgyűlés. A tiszántúli ref. egyházkerület tavaszi közgyűlését az elnökség május hó
15. és következő napjaira hívta össze Debreczenbe. *
Egyházmegyei gyűlések. A felső-szabolcsi ref. egyházmegye f. hó 18—20-án Nyíregyházán, — a nagybányai

ref. egyházmegye f. hó 19—20-án Nagybányán, — a
hevesnagykunsági ref. egyházmegye f. hó 25-én Tiszasason fogja megtartani tavaszi közgyűlését.
Az amerikai evangéliomi egyházak szövetsége. Az
Egyesült-Államok különböző prot. hitfelekezeteinek mintegy 500 küldöttje gyűlt Össze nem régen New-Yorkban, a
Carnegie-teremben. hogy megvessék az amerikai evangéliomi egyházak szövetségének alapját. E kiküldöttek
18 millió keresztyént képviseltek. A gyűlés a következő
határozatokban állapodott meg: 1. Az egyházak közt
szövetség alakul, a végből, hogy közös erővel folytassák
az Úr művét, s ez „az amerikai krisztusi egyházak szövetség-tanácsa"' nevet viseli. 2. Minden egyháznak joga
van a szövetség-tanácsban magát képviselni. 3- A szövetség-tanács semmi tekintélyt nem igényel magának
az iránt, hogy egy közös hitvallást, vagy kormány- vagy
kultuszformát oktrojáljon az egyes egyházakra, vagy
bármiképen korlátozza a szövetséghez csatlakozott egyházak teljes autonómiáját. A szövetségbe ezen az első
gyűlésen 32 különböző elnevezésű prot. egyház lépett
be s a többiek kétségkívül követni fogják példájokat.
A legközelebbi gyűlés 1908-ban lesz, azután pedig minden 4-ik évben. Daczára annak, hogy a küldöttek egy
része aziránt javaslatot tett, az unitáriusoknak nem
engedik meg a szövetségbe való belépést. (Sp. R, L.)
Ú j vallás- és közoktatásügyi miniszter. A politikai élet terén dúlt hosszas harcz véget ért. O felsége
a király koalicziós minisztériumot nevezett ki, a melyben
a vallás- és közoktatásügyi miniszteri tárczát gróf Apponyi
Albert fogja viselni. Családi tradicziói és neveltetése alapján gróf "Apponyi Alberttel szemben, egész politikai pályáján mindig az a gyanú állott, hogy klerikális. Ez a
gyanú fogadja őt, sokak részéről, mint vallás- ós közoktatásügyi minisztert is. Mi, a kik oly nagy emberismerő
jellemzése alapján ismerjük gróf Apponyi Albertet,
mint a milyen volt Kovács Albert, a ki Apponyival több
évtizeden át volt bizalmas barátságban : nem gyanakvással,
de jó reménységgel fogadjuk mint minisztert. Hisszük,
hogy nem csak Kovács Albert előtt bizalmasan, de pár
év előtt tartott beszédében nyíltan is feltárt liberális
egyház- és iskolapolitikai elveit nem fogja megtagadni
a miniszteri széken sem. S várjuk, hogy az ő minisztersége alatt, zsinati törvényeink királyi megerősíttetésével
kapcsolatban, az 1848. XX. t.-cz. alapján kedvező megoldást fognak nyerni a mi egyházi és iskolai nagy függőkérdéseink. Ezeket különben nemcsak reméljük és várjuk,
hanem el is várjuk.
Egyházmegyei tisztújítás. A vasi közép evang.
egyházmegyében a napokban bontották fel az esperességre és a felügyelői állásra beérkezett szavazatokat.
Az összes szavazatok az eddigi esperesre: Kund Sámuel
répczelaki lelkészre és az eddigi felügyelőre: R.upprecht
Tasszilóra estek. A felügyelő azonban a bizalomnak ily
szép megnyilvánulása daczára is ragaszkodik lemondásához, s ennek következtében az egyházmegyének új
szavazást kell elrendelnie a felügyelői állásra,
Lelkészi javadalomemelés. A győri evang. gyülekezet közgyűlése egyhangúlag elhatározta, hogy lelkészeinek ezelőtt félszázaddal megállapított javadalmát a
mai megélhetési viszonyoknak megfelelőlég felemeli. Fel
fogja emelni ezenkívül az egyházi ellenőr és a szabadhegyi tanító fizetését is. E hírhez forrásunk a következő
megjegyzést fűzi: „E határozatot csak helyeselni lehet,
Győr papi állásai hajdan az egész kerületi papság ambicziójának szárnyakat adtak, úgy hogy az érdem jutalmának tekintették. Ma azonban, anyagi javadalom dolgában legalább, nincs meg ez a rangjuk. Győr saját

GYÁSZROVAT.

jövőjének tesz szolgálatot, a midőn a kor intő szavát
megfogadta." A megjegyzésnek mi teljesen igazat adunk;
csak az a baj, hogy a benne rejlő igazságot nem minden városi gyülekezet érti meg. Hiszen épen most is
keres magának lelkipásztort egy régi híres gyülekezet
és nem kap megfelelő embert, mert papi jövedelme
még egy jobb falusi papság jövedelmével sem ér fel,
nemcsak, hanem még azt is megkevesbbítette a két lelkészi állás jövedelmének egyenlősítésével.
Orgonaszentelés. A felsőbaranyai egyházmegyéhez
tartozó Rózsafa község ref. hívei, Csuthy László lelkész
buzdítása folytán, közadakozásból egy orgonát készíttettek, melynek felszentelése márcz. hó 25-én tartatott
meg. A felavató beszédet Morvay Ferencz nagyvátyi
lelkész, egyházmegyei főjegyző végezte, utána pedig
rövid, de szép alkalmi beszédet Szabó Károly iványi
segédlelkész mondott. A csinos és jó hangú orgona
Angszter J. és fiai. pécsi orgonagyárosnál készült.

Öllős Károly, az ekecsi ref. gyülekezet lelkipásztora, hosszas betegeskedés után, 50 éves korában, márczius 25-én elhunyt.
Bátky Károly, a fülei ref. gyülekezet nyugalomba
vonult lelkipásztora, folyó hó 1-én, 73 éves korában
elhunyt.
Tokaji Aladár, a szászvárosi ref. Kun-kollegium
tanára, f. hó 8-án elhunyt Kolozsvárt. A boldogultban
sokat veszít a kollégium és sokat a szászvárosi magyarság, a mely között vezető szerepet játszott.
Nyugodjanak békével!

I S K O L A .

Nyilvános nyugtázás és köszönet.

Vallásos estély. A budapesti ref. theol. ifjúság
önképzőköre igen szépen sikerült vallásos estélyt rendezett f. hó 6-án, a ref. főgimnázium dísztermében. A
termet nagy és előkelő közönség töltötte meg, a mely
élvezettel hallgatta meg a műsor darabjait. Szendrei
Gyula imádsága után Marton Lajos theol. tanár olvasott
fel érdekes dolgokat A római császárkultusz és a keresztyénség összeütközése czímen, reámutatva, hogy az
első ker. egyház háborgattatásának főként az volt az
oka, hogy az egyház tagjai a császárokat istenítő kultuszban résztvenni vonakodtak. Kováts László múzeumi
könyvtárőr, Tarján Kristóf zongorakisérete mellett, Losonczy Lajos ifjúsági szeniornak „Ima" cz. szép szerzeményét és Schubert egy dalát énekelte el. Göde Lajos
Fejes Istvánnak: Jézus a tengeren cz. költeményét szavalta. Losonczy Lajos ifjúsági szenior, Tarján Kristóf
zongorakisérete mellett, Wagner: Tannháuserjéből adott
elő hegedűn, kiváló preczizitással, egyes részleteket. Nagy
sikere volt Baja Mihálynak is, a ki költeményeiből olvasott fel s a közönség kívánatára a programmba vetteket
még pár költeménnyel volt kénytelen megpótolni. Varga
Sándor szép bibliamagyarázata után a theologus kvartett adta elő vonós hangszereken Kovács S.: Serenadeját. — A szép siker méltán buzdíthatja az ifjúságot
hasonló estélyek rendezésére.
Uj igazgató. A mezőtúri ref. főgimnázium igazgatójává a fenntartó egyház tanácsa Borsos Károly tanárt választotta meg.
Nyilvánossági jog. A miskolczi kerületi felsőbb
leányiskola, a folyó tanévben megnyitott hatodik osztállyal elsőrendű felsőbb leányiskolává fejlődött. A vallás- és közoktatásügyi miniszter ennek alapján az egész
iskolának véglegesen megadta a nyilvánossági jogot, s
ezzel kapcsolatban elismerését fejezte ki a kerülettel
szemben azon áldozatkészségéért, a mellyel az iskola
részére új épületet emeltetett.
A „Fónagy-féle dustless" kötelező használata. A
vallás- és közokt. miniszter 21211/905. sz. a. „Fónagy féle dustless"-szel való pormentesítést valamennyi állami
nép- és polgári iskolában és óvodában kötelezőleg elrendelte. A középiskoláknak erre vonatkozólag külön
rendelet bocsáttatott ki. Mindkét rendelet Erdős József
és Társa czéget (Budapesten, VI. ker., Szív-utcza 43.
sz.) jelöli meg egyedüli beszerzési forrásként Az „Utasítások"-at felszólításra nevezett czég bérmentve küldi meg.

ADAKOZÁS.
A rákosszentmihályi ref. missziói egyház javára
adakoztak az orsz. gyűjtőíveken a következő ref. egyházak : Csúza 2 kor., Karancs 3 kor., Feketehegy 2 kor.,
Pácser 2 kor., Vaiszló 2 kor., Czegléd 10 kor., NagyKőrös 10 kor., Néinedi, Tolnamegye 1 kor., Juth 2 kor.,
Budapest 10 kor., Ó-buda 10 kor., Rákospalota 10 kor.,
Bogyiszló 3 kor., Kunszentmiklós 10 kor., Szeremle 2 kor.,
Baracska 4 kor., Bia 2 kor., Doboz 2 kor., Etyek 60 fill.,
Füzes-Gyarmat 30 fill., Alsósarkad 2 kor., Bécz 1 kor.
10 fill., Csokonya 3 kor., Kaposvár 2 kor., Magyar-Szomajom 2 kor., Nameske-Tamási 2 kor., Pilismaróth 6 kor.
50 fill., Kisújfalu 2 kor., Adorjánháza 2 kor. 30 fill.,
Mezőlak 1 kor., Pápa 4 kor., Esztergom 1 kor. 30 fill., Naszáj
5 kor., Alsóvadász 1 kor., Selyeb 1 kor., Gönczruszka
60 fill., Péder 3 kor. 26 fill., Szala 1 kor., Átány 3 kor.,
Ónod 1 kor., Sály 1 kor., Liszka 50 fill., Pthrügy 2 kor..
Bánfalva 2 kor., Szalonna 1 kor., Földes 5 kor., HajdúHadház 4 kor., Hajdú-Nánásö kor., Hajdúszoboszló 1 kor.,
Szentmihály, Szabolcsmegye 3 kor., Szovát 2 kor., Tiszalök
1 kor., Békés-Sámson 2 kor., Füzes-Gyarmat 2 kor.,
Hódmezővásárhely 10 kor., Klopodia 9 kor. 20 fill.,
Kőröstarcsa 2 kor., Makó 10 kor., Öcsöd 5 kor., Végvár
6 kor., Szeged 2 kor., Szkuja 2 kor. 20 fill., Bátyú 10 kor.,
Márokpapi 2 kor., Szentjános, Barsmegye 1 kor., Biharudvari 2 kor., Debreczen 10 kor., Kaba 2 kor., Nagybajom 4 kor., Biharfélegyháza 1 Jíor., Berezel 1 kor.,
Gáva 16 kor. 67 fill., Kisvárda 1 kor., Nyirbogát 2 kor.,
Újfehértó 3 kor., Karczag 5 kor., Kisújszállás 5 kor.,
Kunhegyes 8 kor., Túrkeve 5 kor., Máramaros-Sziget
2 kor., Túrterebes 5 kor. 47 fill., Ilirip 2 kor., Nagybánya 2 kor., Nagyhodos 2 kor., Iriny 2 kor. 40 fill.,
Olcsvaapáti 2 kor. 75 fill., Szamosszeg 2 kor., Csenger
4 kor., Gyügye 3 kor. 70 fill., Keér-Semjén 2 kor.,
Óvári 3 kor., Szatmár 10 kor., Szatmárnémeti 10 kor.
A gyűjtőívek összege: 342 kor. 85 fillér. Németh József
(rákosszentmihályi lakos) kéregető az egyes egyházakban és községekben (az illető lelkészi hivatalok, illetőleg
községi elöljáróságok ellenőrzéseivel és hitelesítéseivel
kimutatva) gyűjtött 1912 kor. 42 fillért, a melyből azonban
postaköltség, fáradságdíj s a még fennlevő 37 kor. 92
fillér követelés fejében levonván 519 kor. 42 fillért, beszolgáltatott : 1393 koronát. — Fogadják a t. gyűjtők és
az íveken levő adakozó egyesek, egyházak és testületek
egyházközségünk hálás köszönetét.
Benke István,
misszió-lelkész.

KÜLÖNFÉLÉK.
Az e l s ő n e g y e d é v

l e j á r t á v a l kérjük

negyedéves előfizetőinket előfizetéseik megújítására.
Azokat pedig, a kik ez évre még semmi előfizetési
díjat sem küldöttek be, kérjük, hogy vagy küldjék
be díjaikat, vagy jelezzék, hogy a lapot járatni nem
kívánják. Kérjük ezt annál inkább, mivel a mult
esztendőben is több száz koronát kellett, mint sokszoros kérésünk és sürgetésünk daczára is be nem
folyt összeget, leírnunk. Mi a legjobb erőnk és tehetségünk szerint áldozunk e lap útján egyházunknak
és iskoláinknak; annyit tehát joggal elvárhatunk,
hogy legalább azok, a kik elfogadják és elolvassák
lapunkat, ne ingyen kívánják azt, hanem teljesítsék
fizetési kötelezettségüket is.
Az új gyógyirány. Az orvosi tudomány támogatására legjobban rászorulnak tavasszal a betegek és
azok közül különösen az a tömérdek sok szenvedő, a
kik a télen át hiába kerestek segítséget a különféle
gyógyhelyeken ós intézetekben. Az uralkodó orvosi tudomány nem képes ezen segítséget megadni, mert alapelvei
— mint az 50 évi alkalmazása mutatta — tévesek. Ezek
ellenében a szenvedő emberiség igazi áldása lett egy új
gyógyirány, melyet megalapítója már 18 év óta alkalmaz
és vele több ezer betegnek visszaadta egészségét, munkaerejét. Ezen új gyógymód a vérgyógyitás, mely valóban
remek sikerrel alkalmazható aszthma, köszvény, görvélykór, idült gyomor-, bél- és idegbajok (különösen neurasthenia) és bőrbetegségeknél. Megvéd szélhűdés és elmezavar beállta ellen. Mindazon betegek, kik a felsorolt
bajokban szenvednek, el ne mulasszák ezen új gyógymód
feltalálójához: dr. Kovács J. fővárosi orvoshoz teljes
bizalommal fordulni, kinek Budapest, V. Váczi-körút 18.
sz. a. van ezen új gyógymód alkalmazására berendezett
intézete.
A gazdálkodó öröme állatainak jól táplált kinézése. Ez könnyen elérhető a Kwizda-féle
korneuburgi
marhatáppor rendes adagolása által. Etvágyhiánynál, a
tej feljavításánál, nincs ennél jobb szer. Ügyelni kell
a védjegyre, és kérjünk határozottan Kwizda-féle korneuburgi marhatápport Kwizda Ferencz János csász. és
kir. osztrák magyar, román királyi és bolgár fejedelmi
udvari szállító, állatgyógyászati preparátumok részére,
Bécs mellett levő korneuburgi körgyógyszertárából. Kwizda
Ferencz János czég Korneuburgban képes árjegyzékét
kívánatra bárkinek ingyen és bérmentve küldi meg.

1.513,800 K értékű biztosítási ajánlat nyújtatott be és
1.311,900 K értékű új biztosítási kötvény állíttatott ki.
Biztosított összegek fejében 117,134 K 71 fill. fizettetett
ki. 1906-január 1-től—márczius 31-ig bezárólag 4.139,300
K értékű biztosítási ajánlat nyújtatott be és 3.598,300
K értékű új biztosítási kötvény állíttatott ki. Biztosított
összegek fejében a folyó évben 240,862 K 71 fill. s az
intézet fennállása óta 10.406,767 K 01 fill. fizettetett
ki. Ezen intézet a gyermek és életbiztosítás minden
nemével foglalkozik a legolcsóbb díjtételek és legelőnyösebb feltételek mellett.

Szerkesztői üzenetek.
M. I. K ő r ö s h e g y . — A. S. K ó r ó g y . Beérkeztek. Legközelebbjönnek. Á. S.-t kérem az igért könyvismertetések mielőbbi
beküldésére is.
R. Gy. Jánosi. A kiadótól ismételt kérésemre sem kaptam választ a közlési engedélyt illetőleg. E miatt akadt fenn a
dolog, mert nem szeretném, ha szerzői jog bitorlása miatt fognának perbe. Az ügyet különben újból megsürgetem.

PÁLYÁZATOK.
Pályázat helyettes tanári állásra.
A budapesti ágost. hitv. ev. főgimnáziumban
egy
klasszika-philológiai helyettes tanári állás betöltendő.
Az állás egyelőre csak egy esztendőre töltetik be
és évi 2000 kor. (kétezer korona) javadalmazással jár,
mely havonkénti részletekben előre fizettetik.
Pályázhatnak a rendtartás szerint oly ág. hitvallású és ev. református egyének, a kiknek legalább szakvizsgájuk van; az oklevelesek és gyakorlattal birók
előnyben részesülnek.
Az életkort, a végzett tanulmányokat s esetleg az
eddigi működést tanúsító okmányokkal felszerelt kérvények f . évi május hó 20-ig a főgimnázium
igazgatóságához (Városligeti fasor 19—23. sz.) küldendők be. Személyes bemutatkozás kívánatos.
Budapest, 1906. április hó 6-án.
Dr. Mágócsy Dietz

Sándor,

Ulbrich

első isk. felügyelő.

Sándor,

igazgató lx.

Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n .

Fábián Béla budapesti, református vallású magkereskedő hirdetését lapunk olvasói figyelmébe ajánljuk.
Egyházi szent edények, úrvacsora-kelyhek, keresztelő kannák és medenczék, borkancsók, oltári gyertyatartókból a közeledő ünnepek alkalmából dús raktárt
rendezett be Polgár Kálmán budapesti müötvös (üzlete
VII. ker. Erzsébet-körút 29. sz.) és az érdeklődő lelkész
urak kívánságára stílszerű rajzokkal, tervezetekkel és
költségvetéssel díjtalanul szolgál.
Az Első Leánykiházasítási Egylet m. sz., gyermekés életbiztosító intézethez {Budapest, VI. Teréz-körút 40—
42. sz. Alapíttatott 1863.) folyó év márczius havában

NYILTTÉR. *

Salvator

Természetes vasmente*

£ithion-forrás

titttnö hatású
vese-, hólyag-, rheuma-,
<i k O s z v é n y b á n t a l m a k n á l , v i z e l e t ! n e h é z s é g e k n é l , c z u k o r *
b e t e g s é g e k n é l , a l é g z ő - ás e m é s z t é s i s z e r v e k h u r u t a l n á l .
Salvator fórrá* igazgatósága Eperjes**E rovatban foglaltakért nem

v á l l a l felelősséget a

Szerk.

forrás
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési "nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer
fertőző betegségek eilen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral ígyék éhgyomorra.
Kívánatra telítésnélküli töltést is szállít a

Szí. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán.

Ezen czégtáblán i s merhetik lel azon üzletek, a melyekben
egyedül árusíttatnak
eredeti SINGER varró-

szorulnak ajánlásra.
Csak arra kérünk
ügyelni, hogy kellő
helyen vásároljon.

Singer Co. Varrógép R é s z v . T á r s .
Budapest: IV'., Üjvilág-utcza i6
Budapest: VII., Kerepeái-ut 32.
IV., Muzeum-körut 27.
„
VII , Király-utcza 52.
VI., Teréz-köriit 21.
„
II., Fő-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi-u. 14.
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vasöntö- és gépgyár r.-tár

/KM/AVMWM
LEOBFRSDORF

BUDAPEST

- W
= M>
Városi iroda: Budapest, IV., Ferencziek-tere 2.

Elektromos világítási és erőátviteli berendezések Elektromos nagy vasutak, városi-, bányaés iparvasutak. Turbinák: Franczis rendszere szerint.
Zsilipek és csővezetékek. Gázmótorok: Kohó-, generátor- és világítógázra 1000 lóerőig és azon túl, petróleum-, benzin- és spiritus-mótorok és lokomobilok
Bánki-féle vízbefecskendezéssel. Malomberendezésék.
Hengerszékek. Vasúti kocsik. Kocsialkatrészek.
Korbuly- és Katona-Varga-csapágyak. Kóregöntésű
vasúti kerekek és keresztezések Forgókorongok, tolópadok és kitérők. Daruk és emelőgépek kézi-, gőz-,
petróleum- és elektromos erővel való hajtásra. Aprítógépek. Kőzúzók. Golyómalmok. Dugattyú- és
cze ítrifugalszivattyúk nagy emelő magasságra.
Bányagépek. Compressorok. Ventilátorok. Felvonók.
Transmissziók. Vas-, aczél- és érczüntvények. Füst<5 nésztő készülékek. Vízszűrők.

Pontos és legjobb

órák S évi jótállás mellett,
egyházi szent edények,
= úrvacsora-kelyhek, borkancsók, keresztelőkannák és medenczék,
a r a n y és ezüst ékszerek, evőeszközök,
'
chinaezüst dísztárgyak. — —
Javításokra és vidéki megrendelésekre különös
gondot fordítok. -— Árjegyzék 2 0 0 0 rajzzal
<5ít5ít3í«3ft3í ingyen é s bérmentve. <jS<jSjS<3?<jS

POLGÁR KÁLMÁN

műórás

Budapesten, Erzsébet-körút 29.

Mindennemű

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár.

iskolapadok,
iskola , torna

STOWASSER J

• hangszergyáros,

a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek szállítója.
és

óvodaberendezések

Budapest, II, Lánczhíd-utcza 5.
Ajánlja saját gyárában készült, elismert

és

szabadalmazott

gyermekpadok
gyártása.

legkiválóbb

minőségű

orgona-harmóniumait.
A gyönyörű

hang,

melyet

a

világhírű, legjobb gyártmányú,
Árjegyzékkel
gel

készség-

szolgálunk
és

amerikai

ingyen

rendszernek

elmés

szerkezete elővarázsol,

bérmentve.

önma-

g á n a k z e n g d i c s é r e t e t , 65 f r t t ó l
minden árban

kapható.

Az összes hangszerek javítása

rí

riMII

böl
mindenki
. l U l l J
k é r j e n mutatványszámot 5árospatakról.

kül nleges

REF. ZENEK0ZLÖN9

szakszerű

pontos-

sággal, jutányos á r b a n ;

kezes-

ség minden egyes hangszernél.
Árjegyzék, minden egyes
szerről
Grand

Prix,

Párisi

világkiállítás

K W I Z D A FERENCZ JÁNOS

RESTITUTIONSFLUID

Torony-órák

1 üveg ára kor. 2.80.
N e g y v e n év óta v a n h a s z n á l a t b a n az u d v a r i istállókban
s a l e g n a g y o b b k a t o n a i ésp o l g á r i i s t á l l ó k b a n is a lovaii z m a i erősítésére, f á r a s z t ó men e t e k előtt és u t á n , ficzamoál és az izmok mer e v e d é s é n é l s t b . ; a lovat H
r a i n i n g b e n b á m u l a t o s ered
m é n y f e l m u l a t á s á r a képesíti

l)iíit. szét l o v a k ,

szarvas-

marhák és juhok

részére

7i doboz ára kor.
Va
„
„
„

1.40
-.70

5 0 év óta a l e g t ö b b

istálló-

ban

használatban

van

nél, a

tej j a v í t á s á r a

és

palota-, városházi, gyári, lakt a n y a - ó r á k b e r e n d e z é s é t a legelőnyösebben eszközli
M Ü L L E R

J Á N O S

NIAJER K Á R O L Y utöda

Budapest, VII., Csömöri-út 50.
Első magyar óragyár gőzerőberendezéssel.

Képes

(Saját ház.)
árjegyzékek,
költségjegyzékek ingyen.

Orgonaépltési

műintézet,

R i e g e r Ottó
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

Budapest, VII., Garaj-utcza

ét-

a Ferenez József-rend lovagja.

a

tejelőképességének
fokozására.
Valrfili c s a k e z e n T é d j ' e g y f f y e l e l I . U o t t .
Képes árjegyzék ingyen és

48.

es. és k i r . u d v a r i szállító, a S z e n t s i r l o v a g j a

v á g y - h i á n y s rossz emésztéstehenek

ber-

Kivitel nagyban és kicsinyben.

CB. és kir. szabadalmazott m o s ó v í z lovak számAi-a,

KWIZDA = korneuburgi marhatáppor
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A p á r i s i és bécsi világkiállít í s o n k i t ü n t e t v e .
L e g o l c s ó b b á r b a n és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta l é g n y o m á s ú
csőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemesh a n g ú o r g o n á k a t szállít. 3 0 év óta 9 8 0
o r g o n á t szállított. M i n d e n n e m ű
orgonaj a v í t á s o k a t és h a n g o l á s o k a t a l e g m é r s é k e l t e b b á r b a n és l e l k i i s m e r e t e s p o n t o s s á g gal t e l j e s í t . O r g o n a j ó k a r b a n t a r t á s á t m é r é s k e l t á r b a n e l v á l l a l j a . — T e r v e z e t e t és
rajzok kívánatra díjmentesen.
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1801-ben.

Az I88J. évi kiállításon «Nagy díszoklevél') és
oFerencz-József lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és elismerés.
Készít kellemes és tömör hangú, legjobb és legújabb rendszerű orgonákat. Elvállal javításokat
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben vannak. Szolid munka és jutányos árak. kz orgonák
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy
a gyár alapítása óta 400-nál több ú j orgona lett
megrendelve és készítve.
és részletes
tervezet
kivfinutra
Árjegyzék
díjmentesen
küldetik.

Készítünk o l t á r o k a t
s z ó s z é k e k e t , minden stylben, jutányos

**

VI/

MfflüBI
Budapest, IV., Váci-utca 5 9 szám.
Ajánlják az ágostai és ev. ref. egyházak részére az összes
felszerelési tárgyaikat, u. m.: Úrasztal- és szószékteritöket
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb hímzett kivitelben, borkancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresztelő medenczéket és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat
különféle anyagból stylszerű kivitelben, oltárképeket vászonra művészileg festve, bármely nagyság- és alakban.

- — ^ Árjegyzék költségvetések, rajzok és mintákat bérmentve küldünk. —
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legjobb asztali- és üdítő ital.
Kitűnő hatásúnak bizonyult k ö h ö g é s n é l ,
gégebajoknál, g y o m o r - é s hólyaghurutnál
Karlsbad

MATTONI HENRIK

Budapest
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A hangszerek királynője az Orgona!
Ily házi orgonát vagy

JÓZSEF

WALLA

MOZAIK-, MŰKŐ- É S C Z E M E N T Á R Ú GYÁRA,
ÉPÍTÉSI ANYAGOK
Budapest,

RAKTÁRA

VII. ker., Gizella-út

38.

szám.
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G r a n i t - T e r a z z o . Beton irozások. C s a t o r n á z á s o k .

H A R NI 0 N I U M O T
bárki megszerezhet magának 7 5 f r t t ó l feljebb minden árban.

Iskolák és dalárdák részére erős, nagyhangú
európai szerkezet a legajánlatosabb, magánhasználatra a fényesen bevállt amerikai rendszerű,
melyek a legfinomabb kivitelben, kellemes, lágy,
mindamellett erős hangúknál fogva az egész
zenekedvelő világot meghódították.
Mielőtt valaki harmoniuniot vesz, ne mulaszsza el

K a r m a n y t y ú s portlandczementcsövek. T u r b i n á k

Reményi Mihály

és zsilipek. Medenczék. S z ö k ő k u t a k . J á s z o l o k .
Fürdőkádak

betonból

a m. kir. zene-akadémia
szállítójától árjegyzéket
kérni
BUDAPÍJST,

és fayance-lapokkal.

F a l b u r k o l á s o k . M á r v á n y m o z a i k l a p o k velenczei
módra. C z e m e n t i a p o k , sima és r ó m a i m o z a i k u t á n z a t . Mozaik-lapok á l a Mettlach.
mit- és • K l i n k e r l a p o k .
czement.

Tűzálló

Román-

téglák.

Kera-

és P o r t l a n d -

Kőagyagcsövek.

Király-utca

44/P.

Az összes hangszerek dús tárháza. Mindennemű
hangszerek szakszerű javítása. — Kitűnő húrok.
Czimbalmok 5 évi kezesség mellett.
Kivitel nagyban és k i c s i n y b e n .
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HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA

BUDAPESTEN,

PROTESTAN
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP
Lapíulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő :

Hirdetési díjak :
Két hasábos egész oldal . . . .
Fél oldal
Negyed oldal
Nyolczad oldal

40
20
10
5

kor.
kor.
kor.
kor.

HAMAR

ISTVÁN.

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a hová a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendók.

M e g j e l e n i k m i n d e n vasárnap.
Előfizetési á r a :
Egész évre: 18 Kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 k o r . 50 tillcr.

TARTALOM. V e z é r c z i k k : Kálvinista öntudat. Módra Imre. — I s k o l a ü g y : A társadalom és a gimnázium. — T á r c z a : A szabadság régi és új elméleteiről. Ágoston Sándor. — Ének a Bocskay-.ünnepre. Sántha Károly. — B e l f ö l d : A f.-zempléni
ref. egyházmegye tavaszi közgyűlése. Péter Mihály. — K ü l f ö l d : Szemle az amerikai magyar ref. egyházak mult évi
története felett. Harsáuyi Sándor. — R é g i s é g : Báthory Gábor elégiája Júlia leánya felett. Bankó Imre.
Nekrolog:
Irodalom
E g y h á z . — Iskola. — E g y e s ü l e t . —
Bachát Dániel ágost. hitvallású evang. püspök. (1840 — 1906.)
Gyászrovat.
Különfélék — Szerkesztői üzenetek. — Pályázatok.
Hirdetések.

Kálvinista öntudat.
Régi jó protestáns őseink azt tartották, hogy
az iskola az egyház veteményes kertje. S igazuk
is volt, midőn nem sajnáltak semmi áldozatot,
csakhogy iskoláikat minél magasabb színvonalra
emeljék. Keresve keresték s áldozatok árán is
megszerezték a kiváló tanerőket, mert tudták, hogy
az gazdagon fog kamatozni az egyháznak. Nem is
csalódtak számításaikban, mert a régi protestáns
iskolák oly protestáns nemzedéket neveltek, a mely
támasza, erőssége volt az egyháznak a jövendőben. A hitnek az erejét, a protestáns egyház forró
szeretetét hozták ki magukkal az iskolából az
életbe. A kálvinista iskolákból kikerült ifjú kálvinista volt hitére, gondolkodására, még külső magaviseletére nézve is. Többet mondok: még a más
vallású ifjak is magukon hordták annak a kálvinista iskolának a bélyegét egész életükön keresztül. A kálvinista iskola típusokat nevelt. A ki a
kálvinista Gamalielek lábainál növekedett, az típusa
volt a kálvinista embernek. Tiszta fej, tiszta szív
és tiszta vallásosság. Puritán jellemről, ha valahol
szó volt, nem is gondolt senki másra, mint kálvinistaemberre, kinek jellemző vonása volt a logikus
gondolkodás, meggyőződéséhez való megvesztegetheti en ragaszkodás, a mi magában foglalta a
vallásához való ragaszkodást is.
Ilyen nemzedéket produkált a hajdani kálvinista iskola.
Hogy az iskola az egyház veteményes kertje,
ma is szálló ige. De ma, azt hiszem, maguk a
ref. iskolák is kénytelenek bevallani, hogy ez csak
pium desiderium. Csak annak kellene lenni.
A mi iskoláinkban az ismeretek közlését, a
tudományos színvonalt illeti, el kell ismernünk,
hogy messze túlhaladtuk a régi iskolákat. Gimnáziumaink kiállják a versenyt az állam legjobb

intézeteivel. Kiváló tanárainkból számtalanszor
válogat az állam is tanerőket magának.. Országos
érdekű iskolai kérdésekben súlyt helyez a mi tan-'
férfiaink véleményére is. És mégis iskoláink, tanférfiaink ezen kiválósága daczára is az iskola ma
nem az egyház veteményes kertje. Előkészít, jó
alapot vet az egyetemi továbbképzéshez, de není
nevel az egyház számára erőteljes kálvinista nemzedéket, ma már nem nyomja rá növendékei lelkére a kálvinista iskola letörülhetetlen bélyegét.
Iskoláink kitűnő iskolák, de nem kálvinista iskolák.
Sőt, ha összehasonlítjuk őket az állami tanintézetekkel, megdöbbenéssel kell bevallanunk magunknak azt a szomorú tapasztalatot, hogy az
állami iskolák jobban magukon hordják a magát
helytelenül róm. katholikusnak tartó állam felekezeti jellegét, mint a mennyire a kálvinista iskolák
az őket fenntartó egyházét. Hát még hogyha a
hasonlófokú róm. kath. intézetekkel hasonlítjuk össze
a mieinket: akkor látjuk csak igazán, mennyire
nem felelnek meg a mi iskoláink azon hivatásnak,
melyért verejtékünk kincseivel elhalmozzuk őket.
Amott eleven, mozgékony, sokszor fanatizmussá
fajuló felekezeti szellem; nálunk pedig közönyösség, sokszor rettegő félelem, nehogy elfogultnak
tartsa felekezeti szempontból a kálvinista iskolákat
a világ. Liberális hírnevünket féltjük szörnyű módon.
Ezért inkább elhanyagoljuk felekezeti érdekeinket.
Pedig, miként a hazának egyik főfő fenntartó
eleinentuma a hazafiasság: úgy, vagy még inkább
az egyház fennmaradásának, virágzásának is éltető
levegője csak az egy háziasság lehet. Ápolja is ezt
minden egyház, különösen a róm. kath. egyház.
Iskoláiban, tanítói és tanárai körében csak úgy
pezseg a felekezeti szellem.
Meg is van a haszna. Az iskoláiból kikerülő
nemzedék sohasem volt oly hithű, mint korunkban,
midőn a kálvinizmus' köré'beú a liberalizmus, a

felekezeti elfogulatlanság takarója alatt a vallási
indifferentizmus terjed. A statisztika napról-napra
a kálvinizmus térvesztését, dekadeneziáját hirdeti,
Nincs meg bennünk az élénk felekezeti önérzet, a kálvinista öntudat. Mintha szégyelné a
mai nemzedék, a mire büszkének kellene lennie,
hogy kálvinistának született. Még egy évtizeddel
ezelőtt köznépünk legnagyobb része kálvinista büszkeséggel, elismerésre méltó önérzettel, a hitéhez
való ragaszkodás öntudatosságával utasította el
magától a vegyesházasság gondolatát is. Békésségben élt a vele egy faluban lakó „másik részen
valókkal", de házasságban nem „keveredett össze"
velük. Ma ez az önérzet erősen meglazult népünktiél. Nem csodálkozom rajta. Hiszen a kálvinista
intelligencziánál számtalan jelét látja a vallással
való nemtörődésnek, az egyházhoz való hűtlenségnek, templomkerülésnek. A kálvinista úri osztály
nem hogy magához emelné, társaságába fogadná
a saját papját, sőt nem egyszer derogál neki az
egyszerű kálvinista prédikátor barátsága; míg a
róm. kath. pap ott ül a legelőkelőbb uraság asztalánál is a főhelyen. A vegyesházasságoknál a ref.
vőlegény szégyeli is felvetni a gyermekek vallási
hovatartozandóságának kérdését, sőt lemond könnyű
szerrel, minden lelkiismereti aggodalom nélkül,
születendő gyermekei vallásáról. Világi nagyjainknak majdnem mindennapi cselekedetei közé tartozik résztvenni egy-egy róm. kath. istentiszteleten
állami ünnepélyek alkalmával. Egész természetesnek tartják, hogy egy állami ünnep nem is folyhat le másként, mint róm. kath. istentisztelet keretében. Lehet ezt mentegetni sokképen, de az az
egy tagadhatatlan, hogy az élénk felekezeti öntudat
hiányának a jele ez.
En nem tehetek róla, engem nagyon fájdalmasan érintett s itt e vidéken más világi protestáns urakat is, midőn olvastuk a mult hónapban
az országgyűlés feloszlatása után képviselőinknek
a Szent István-templomban a misén való részvételét, felekezeti különbség nélkül. Elmentek, hogy
midőn a földi hatalommal szemben érezték tehetetlenség-üket, a még nagyobb hatalomhoz, a királyok királyához imádkozzanak. Helyes, szép, felemelő gondolat volt. De miért kellett ezt ép' róm.
kath. templomban tartani? A protestáns képviselők
közül egynek sem jutott eszébe, hogy Budapesten
van prot. templom is, hogy ugyanezen ünnepély
prot. templomban tartva sokkal nagyobb hatású,
még sokkal megragadóbb lett volna. A mi meggyőződésünk szerint ez az ima előbb megtalálta
volna az eget, inert prot. ember csak a saját templomában tud igazán imádkozni. A inisét ő nem érti;
a mise ő előtte nem istentisztelet. Szűz Mária ő
érettük nem könyörög, mert Szűz Mária az ő szeműkben nem patron a E[ungariae, ha még oly lel-

kestilt elragadtatással prédikálja is azt nekik
Molnár apát. Hogy mégis ott voltak, oka az, mert
nincs, nem él bennük a tiszta, megalkuvást nem
ismerő kálvinista öntudat,
Ugyanezen kálvinista öntudat elhalványulásának jele az orsz. ref. tanáregyesület azon vehemens
támadása is, melyben a zsinatnak a ref. tanítók
és tanárok vegyesházasságát eltiltó rendelkezését
részesítette. Már pedig tagadhatlanul a kálvinista
iskolák tanítójának és tanárjának testestől-lelkestői kálvinistának kell lenni. A kálvinistasághoz
való szívós, tántoríthatlan, lelkes ragaszkodás sugározzék ki minden szavából, minden cselekedetéből,
magaviseletéből, egész élete minden egyes mozzanatából. Az a növendék tanára tanításaiban úgy,
mint életében, a kálvinista ember ideálját lássa
megtestesülve, a kit követni, a kihez hasonlítani
mindig büszkeséggel törekedjék. De hogy legyen
ideálja a kálvinistaságban a növendéknek az a
tanító vagy tanár, a kinek családja, családi élete
róm. katholikus ; micsoda hitszilárdságot várhatunk
az oly növendékektől, kik ilyen indifferens tanárokban látták a kálvinista ember tipusát?
Csoda-e, ha a mai kálvinista nemzedék nem
léphet a régi nyomába, ha a mai kálvinista iskoIák nem produkálják azt a puritán, hajthatatlan
jellemű, vallásához törhetleniil ragaszkodó nemzedéket, mint a régiek? Hiába kitűnőek iskoláink:
az egyháznak semmi haszna nincs belőle, ha nem
tudnak nevelni, nem tudnak ébreszteni a jövendő
számára kálvinista öntudatot,
Hogy a régi kálvinista öntudat így elhalványúlt, hogy közönyösség lett a kálvinista egyház
liberális türelmességéből, hogy a büszke kálvinista
vastagnyakúság nagyon is hajlékony opportunizmussá fajult: erre minden esetre sokféle körülménynek lehetett, volt is befolyása. De hogy ezen
segíteni kell, ha elpusztulni nem akarunk, azt
mindenki el fogja ismerni. Es első sorban iskoIáinkra vár ismét a feladat a kálvinista öntudat
felébresztésére. A kié az iskola, azé a jövő. Igen,
de csak úgy van értéke az iskolának is, ha annak
tanító-személyzete czéltudatosan működik. Legyenek
iskoláink, mint a múltban, az egyház veteményes
kertjei. Nem kegyes szemforgatást, nem színeskedő
farizeuskodást kívánok én iskoláinktól, hanem az
őszinte vallásosságnak, egyházszeretetnek belenevelését a növendékek lelkébe. Szóval, neveljenek
oly nemzedéket, a mely ne szégyelje, ne tagadja
meg soha vallását, hanem álljon meg a mellett
élete minden körülményei között. Az iskoláinkból
kikerülő nemzedéken hadd látszassék meg, hogy
kálvinista iskolákban járt, hogy kálvinista tanároktól tanult, hogy a kálvinista iskolának a lelke
lakozik benne. Neveljenek oly nemzedéket, mely
büszke legyen rá, hogy kálvinistának született.

í g y érdemes lesz tovább is ápolni, fenntartani ezeket a régi veteményes kerteinket. De ha
ezt a czélt elérni nem képesek, akkor vétek rájok
áldozni filléreinket.

Módra Imre.

ISKOLAÜGY.
A társadalom és a gimnázium.
Tanári székfoglaló értekezés. Felolvasta Szászvároson az ev. ref.
Kun-kollégium évmegnyitó ünnepélyén dr. Kristóf György tanár.
(Folytatás és vége.)

Nmie venio ad fortissimum . . . A túlterhelésről is
elmondom a magam nézetét, A túlterhelés nyilván úgy
értendő, hogy a tanuló ifjúságnak több munkát kell
elvégeznie, mint a mennyit megbír. A hivatalos tanterv
s a hozzá csatolt utasítások, vagyis a tanár szolgálati
pragmatikája pontosan és szabatosan megállapítja a
tanár eljárását az anyag beosztásában. Ha az egyes
tanárok bizonyos tekintettel vannak az órarendre, akkor
a mai tananyag mellett túlterhelés nem lehetséges.
Hiszen évek, sőt évtizedek óta épen a túlterhelés elkerülésére irányult a gimnáziumban minden javítás. Ma
már nem kell annyi könyvnélkülit tanulni, mint azelőtt.
Hogy a görög se okozzon nehéz munkát, megszületett
a görögpótló, egy olyan tantárgy, a melyért kár hetenkint 3 órát pusztítani. Az érettségin latinról kell magyarra
fordítani, a természetrajzot öt éven át tanítjuk, az eddigi
három helyett; a földrajzot két év helyett háromig. Magyarország történetét szintén.'Vannak játékdélutánok, s
van oly miniszteri rendelet, mely azt kívánja, hogy hétfőre lehetőleg kevés legyen a leczke. Én, mélyen tisztelt hallgatóság, csak a tegnapnak vagyok a gyermeke,
mert 7 évvel ezelőtt állottam érettségi vizsgálatra. S
ezek a változások csak azután történtek meg tegnapról
mára. S mégis volna túlterhelés? Hátha még azzal az
anyaggal, azzal a módszerrel vetnők össze a mait, a
mit 20—30 évvel ezelőtt lehetett tapasztalni a középoktatásban ? Erős a meggyőződésem, hogy jó tanárt s
közepes tanulót véve alapul, a mai tananyag a világért
sem nagyobb a kelleténél. Persze, ha akár a tanár lelkiismeretlen, akár a tanuló tehetségtelen, a kötelesség
legkisebb mértéke is igen sok. De hát excepta non
numerantur.
Mindez mit bizonyít? Bizonyítja azt, hogy a tananyag rövid hét év alatt majdnem egy harmaddal szállott le. De bizonyítja azt is, hogy az illetékes tényezők
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maguk foglalkoznak a gimnázium bajainak az orvos-T
lásával, s ennek következtében felesleges, hogy a Társ.
Tud. Társaság mohó sietéssel szaladjon földet hordani
a hegyre. A ki ismeri tanügyi irodalmunkat, jól tudja,
hogy kilenczven százaléka improduktív témákkal foglalkozik, azaz olyanokkal, a melyek nem valamely érezhető hiány kiegészítését kívánják, hanem olyan témákkal,
a melyek valamely meglevő intézkedés hibáit, fogyaté-"
kosságait csiszolni, elenyésztetni indítványozzák. Nem az/"
alkotás a czéljuk, hanem az alkuvás. S ezt a társadalom
előtt konstatálnom kell, nehogy azt gondolja valaki,
hogy a tanárságnak szüksége volna arra, hogy a Társ. ;
Tud. Társ. ébressze öntudatos munkára. Igenis, önérzettel kell elmondanom, hogy amaz öt hétig tartó esküdtszéki tárgyaláson — a mint azt a Magyar Tanügy
pontról-pontra kimutatta — egyetlen egy olyan eszme
se merült fel, a melyik már azelőtt jóval a tanárság
részéről tárgyalva nem volt, Az egyes bajok elkerülésére a legkülönbözőbb irányú és értékű javaslatok merültek fel. Ellentétes irányú nézetek és tervek, eszmék
kerültek felszínre. Ezeknek hatására igazán talál, hogy
dum turbantur — purgantur. A sok-, lehetőleg mindenoldalú vita megérleli s tisztázza azt a gondolatot, a
melyet aztán habozás nélkül életbe lehet léptetni. Az
érlelődés, a tisztázódás folyamatának hosszúnak és alaposnak kell lenni, mert az iskola sem nem közigazgatás,
hogy egyszerűen el lehessen rendelni a tanítás egysze-rűsítését, sem nem kísérletező állomás, a hol a tanulókkal,
mint valami vetőmagvakkal próbálkozni lehessen, abban
a reményben, hogy az idei veszteséget a jövő nyeresége
dúsan pótolja. Az iskola, természeténél s hivatásánál
fogva konzervatív intézmény, konzervatív épület, melynek a díszítésben, a részletekben vannak hibái. De azért
csak nem állhatunk neki minden évben csákánnyal,
kapával, hogy azt a részt, a mit akár szakértő, akár
laikus hibásnak talál, letörjük, átformáljuk, talán nem
is egyszer, talán nem is okosan. Az iskolában minden
intézkedés az állandóság jellegével bír s az egyszer
elfogadhatónak ismert intézkedést csak a biztos jobbért
lehet elhagyni. Ezért van az, hogy nagyon tetszetős
javaslatok sem válhatnak azonnal, hanem csak hosszú
idő után valóra.
Mélyen tisztelt hallgatóság! Nagyon is ismert tételeket tartalmazó előadásom vége felé jutottam. Tanár
létemre jól tudom, hogy az iskola — mint minden intézmény — a társadalom bizalma nélkül hivatását egészen
betölteni nem tudja. Ezért mutattam rá, hogy a gimnáziumra felhozott vádak részint alaptalanok, részint a
gimnáziumon kivül eső okokból Származnak. De rá akar-
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tam mutatni arra is, hogy a gimnáziumnál meglevő tényleges bajok megszüntetésén a tanárság mindenha teljes
erejével buzgólkodott s buzgólkodik. A javítások keresztülvitele azonban az iskola konzervatív természete s a
tanulóknak a gimnáziumba való özönlése miatt nagyon
nehéz.
Ha sikerült a gimnázium helyzetének eme vázlatos
rajzával a m. t. hallgatóság nézetét némileg tisztáznom,
a gimnázium hivatását gyümölcsözőbben végezheti, a
tanár és tanítvány kölcsönös erkölcsi hatása közvetlenebb és eredményesebb leend. Be kell végtére látni
a társadalomnak és a szülőknek, hogy a gimnáziumra
mondott felületes kritika tulajdonképen a tanuló ifjúságnak, a gyermekeknek árt. Mert tapasztalat bizonyítja,
hogy a szülők maguk adnak a gyermekeknek olyan
indítékokat, a melyek a gyermek fejlődésére épen nem
alkalmasak. E tekintetben három kategóriát különböztethetünk meg.
A jó tamilok szülői. Ezek nem ítélik el épen az
intézményt, hol fiuk erkölcsi és szellemi nevelésben részesül, de azért unos-untalan emlegetik, hogy szegény
gyermeknek mennyi mindent kell tanulnia, milyen borzasztó nehéz a tanulás! Tehát azt épen nem mondják
a fiúnak, hogy ne tanuljon, de azt igen, hogy a mit
tanul, áldatlan anyag. Ezen szülőknek megnyugtatására
lehet az, hogy a gimnáziumban minden tanulni való a
szellemi tehetségek művelésére s az erkölcsi jellem fejlesztésére szolgál. Az igaz, hogy sokat kell szorgalmatoskodni. A tanulás komoly, nehéz munka: összes tehetségeinknek kitartó működése kell, hogy elvégezhessük.
S épen a gyermeknek kell az állandó, kitartó kötelességteljesítéshez szoknia.
A szülők második csoportja általában a szegényebbek társadalmi osztályából kerül ki. Ezek sem a tanulni
való minőségén, sem a hozzá szükséges munka mennyiségén el nem merenghetnek, mert a gyermek jövőjének
biztosítása attól függ egyedül, hogy jól tanul-e vagy
nem? A fiúnak azt mondják: Tanulj fiam, csak úgy
lesz ember belőled. S így a fiú ingadozás nélkül, egész
odaadással csüng az iskola személyi és tárgyi tényezőin.
A jó hatás el nem marad. Az ilyen szülők tanuló fiai
szorgalmasak, kötelességtudók, igazi emberek lesznek.
Az ilyen gondolkozású szülők nevelik legjobban gyermeküket az életnek : ahhoz szoktatják, hogy a kötelességteljesítéshez nem bölcselkedés, de munka kell.
A szülök harmadik csoportja, mert fiának a tanulás
nehezen megy, elkeseredésében s felületes és elfogult
kritikájával az iskolát okolja, hogy sokat és haszontalant tanítanak benne, hogy sok az óra, rosszak a tanárok és én nem tudom még, micsoda hamis okoskodással
a kötelességteljesítés helyett a kötelesség terhéről és
igaztalanságról beszélnek. így nevelni lehetetlenség. Az
ilyen tanulóra az iskola hatni nem tud. Természetes,
hogy az ilyen tanulók az iskolában elő nem haladnak
s a társadalomban is önérzet nélkül tengenek. Előhaladásukat sohasem azért reménylik, mert kifejtett mun-

kásságuk érdemesíti, hanem protekczió s összeköttetés
útján. Hivatalukban is nem a kötelességérzet vezeti,
hanem a kötelesség lehető kikerülése, a körülményekkel
való megalkuvás esetről-esetre. Az igaz, hogy társadalmunk is nagyjában ilyen, s fájdalom, épen a magyar
társadalom első sorban nincs eléggé felpánczólozva a,
kötelesség kitartó teljesítésének tudatával és szeretetével.
Az a kérdés most már, hogy ilyen esetről-esetre
való alakokat nevelni van hivatva a gimnázium ? Ha
igen, akkor az írás, olvasáson kiviil ne tanítson semmit,
a játék-délutánokat, egészítse ki a játék-délelőttökkel,
szóval a társadalomnak s a Társ. Tud. Társaságnak
minden igéje öltsön testet.
Ha azonban feladata az — pedig az —, hogy
állandó valláserkölcsi jellemeket neveljen, akkor csak
haladjon a maga útján tovább, mint eddig, a nélkül,
hogy a társadalom hibáit rendszerré tenné. Azt nem
kívánhatja az iskola, hogy a mai társadalom átalakuljon, mert sem hivatva nincs erre, sem ereje nincs hozzá.
De annyit mégis kérhet a társadalomtól, hogy a tanuló
ifjúságot a maga hibáihoz ne szoktassa s ne telítse
meg az idola specus és idola fori tömegével. Azzal a
krisztusi tanítással lássa el minden szülő iskolába lépő
fiát: úgy kell dolgozni, mintha örökké élnél s úgy kell
élni, hogy minden pillanatban üthet a számolás órája.
Vagyis nem ma, nem holnap, nem a vizsgálatkor kell
tanulni, hanem minden nap egyformán, az év első nap- »
jától az utolsóig. Előttem csak az ilyen tanuló a jó
tanuló. Ha ilyen felfogással lépi át valaki a gimnázium
küszöbét, bizony nem talál ott se túlterhelést, se idegességet ; a bukottak száma se lesz aránytalanul nagy,
s az által, hogy épen arra nevel, — az okos emberi
munkára — a mi az életben legszükségesebb, a mindennapi élettel való összefüggése is mindenekelőtt láthatóvá válik. Ha így gondolkoztok kedves ifjúság és
ha így gondolkozik a társadalom, bizonnyal akadnak
ma is Apáczaiak és Buzinkaiak. a tanár és tanítvány
erkölcsi élete bizony sokkal közvetlenebb és gyümölcsözőbb lesz. A gimnázium akkor feladatát teljesen megoldotta.
S midőn kollégiumunk .Elöljáróságának s egyházkerületünk főtiszteletű és méltóságos közgyűlésének a
jelölésért, illetőleg rendes tanárrá választásomért e helyt
is hálás köszönetet mondok, igéret helyett csak ismétlem és alkalmazom magamra imént fejtegetett elveimet,
azaz: — mint hivatali esküm is kívánja — ezután is
teljes erőmmel, kötelességem odaadó teljesítésével járulok hozzá a közös munkához, melynek czélja és rendeltetése, hogy kollégiumunk a protestantizmusnak s a
magyarságnak melegágya legyen.

TÁRCZA.
A szabadság régi és ú j elméleteiről.
E becses lapnak ez évi 6-ik száma a poroszországi
öngyilkosságok 1904-iki statisztikájából közöl néhány
érdekes adatot, melyekből az tűnik ki, hogy: „az öngyilkosságok okainak legnagyobb része az akarat gyöngeségében keresendő". (87 old.)
A ker. erkölcstudomány ezt régóta hirdeti s a
modern lélektani kutatás — mely az újabb időben
nyakig merült a fiziológiába — szintén kezd rájönni
arra, a mit már a morál-statisztikai adatok is igazoltak,
hogy t. i. e nagy társadalmi betegség nem annyira
pathologiai, mint inkább ethikai baj. Alapoka pedig
akaratunk gyöngesége, mely életunttá, blazirttá, szórakozottá, személyes erőkifejtésre képtelenné teszi a lelkeket, kikben „nincs meg ama nemesre nevelt indulat,
mely a fájdalmat elviselni, a vágyakról lemondani tanít;
nincs meg az erkölcsileg fegyelmezett szív és elme,
mely a sors üldözései közt is reményt fakasztani képes;
szóval nincs meg a hit, mely tűrni és remélni megtanít,
az akarat, mely előbb, vagy utóbb, de borostyánt arat." 1
Az egyház ennek orvoslására eleitől fogva a hit
szilárdítását sürgette, a tudomány pedig inkább az akarat
kérdése körül szorgoskodott. — Ez utóbbi vizsgálódások
eredménye az az egymással örök harczban álló két nagy
morál-filozófiai elmélet: a determinizmus és az indeterminizmus. — Mindkét elmélet alkalmas arra, hogy a
tantermekben parádézzanak vele, s a tudosók az eszüket
még élesebbre köszörüljék rajta; de sem egyik, sem
másik nem bizonyult alkalmasnak az akarat betegségeinek
gyógyítására. Sőt igazat kell adnunk Payot franczia pszichológusnak,^ ki nagybecsű munkájában 2 mindkét elméletet tévesnek, elcsüggesztonek s az akarat nevelésének
tisztán gyakorlati szempontjából határozottan kártékonynak állítja. Rendkívül értékes müvében a szabadságnak
egy új elméletét fejti ki, melyet azért tartunk különösen
érdemesnek e lap olvasóival megismertetni, mivel úgy
a fejtegetés, mint az abban feltüntetett erkölcsi végczél
elérésére ajánlt eszközök oly feltűnő közel állanak a
prot. ker. ethika tanaihoz, hogy szinte hajlandók vagyunk
azt hinni, miszerint az egész mű nem egyéb, mint a
ker. erkölcstan lefordítva a modern pszichológia nyelvére
s beburkolva a tudóskodó hitnélküliség látszatába. E
közeli előkelő rokonság révén a műnek gyakorlati haszna
is jelentős az akarat nevelésére, az önbizalom, az életkedv,
az intenzív munkásság fokozására, mely a mai kor szellemileg túlterhelt, elernyedt s öngyilkosságra hajló intelligencziájának életszükséglete.

Az akaratra vonatkozó két régi elmélet általában
ismerős, tárgyunk szempontjából csak néhány vonásukat
kell felelevenítenünk az olvasó emlékezetében.
A determinizmus elméletét Kant hozta először
divatba, bár nem ő találta fel. A metafizikával való
küzködése vezette rá e tételre: „Bármely fogalmat alkosson is valaki magának metafizikai czélzatból az
akarat szabadságáról, ennek jelenségei, az emberi cselekvések ép úgy, mint minden más természeti esemény, általános természeti törvények szerint vannak meghatározva". 1
Oka pedig ennek az, hogy jellemünket még a noumenonvilágból hoztuk alá, s az, miután leszállt a tér és idő
viszonyai közé, a legkevésbbé sem változtatható. 2
Schopenhauer az akarat problémáját tevén filozófiai rendszerének gerinczévé, két részletes tanulmányt
írt róla 3 , mindkettőben tisztán spekulatív alapon deduktive fejti ki metafizikájának végeredményét, mely in
ultima analysi az akarat szabadságának tagadása.
Míg okfejtéseiben a cselekvés tényeit a jellem és
motívumok szükségképeni következményeinek tünteti fel,
addig a determinizmus határán belől mozog; de midőn
mindkét determináló faktort akaratunktól függetleníti,
Kantttal együtt a fatalizmusba csap át, ki ugyanezt a
ballépést követte el a jellem változhatatlanságának
doktrínájában.
Örök bűne ennek a két filozófiai lángelmének,
hogy a fatalizmusnak ezt az immorális elméletét beleoltották a köztudatba, s ezzel az erkölcsi léhaságnak,
az elernyedtségnek, életuntságnak tudományos igazolást
adtak, hogy gyáva, tétlen kétségbeeséssel tovább vegetáljon, vagy ha úgy tetszik, dobja el magától az életet,
mely úgysem egyéb, mint egy születésnapi ajándékul
nyakunkra varrt nyűg.
Az indeterministák meg ép az ellenkező túlzásba
estek. Jellemünknek alakítását, nemesebb részünknek
az érzékiség alól való felszabadítását úgy tüntetik fel,
mint valami „fiat!" varázsigétől függő egyszerű és
könnyű gyerekjátékot.
Van-e üdvössége felől aggódó komoly ember, ki
próbát ne tett volna már életében ezzel a fiat-tal s nem
keservesen érezte-e, hogy: „akaratom vagyon a jóra, de
hogy azt elvégezzem, nem tehetem", sőt egy ily sikertelen próba után nem kétszeres volt-e a csüggedés?
íme, ebben rejlik az indeterminizmus inmoralitása. Könynyűnek tünteti fel az önfelszabadítás nehéz munkáját s
ezzel eleve szárnyaszegetté teszi a fiat-tal megpróbálkozókat. Hogy úgy fejezzem ki magam, becsapja a
saját híveit, nem világosítja fel őket a küzdelem nehéz
volta felől, kik aztán a természetes visszahatás következtében ellankadva dőlnek a vigasztaló fatalizmusba,
mely legalább megtanítja őket a harcz hiábavalóságában
1
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Az akarat nevelése. írta Payot Gy., ford. Weszely Ö.
Megjelent a M. T. Akad. könyvkiadó vállalatában. 1905. évi
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17. ázáni.
való megnyugvásra. „Óh! igen, — mondja Payot .— az értelmet fontolgatni, azt az üres elégtételt engedik neki
akarat fatalista elméleteinek főoka a szabadakarat böl- át, hogy magát királynak képzelheti. ..De — jegyzi meg
Payot — a valóságban csak alkotmányos király, ki
cseinek naiv és egyszersmind végzetes elméletei" 1
, Ha ez ethikai irányok gyakorlatilag ily káros pompázik, ki szónokol, de nem uralkodik." 1
hatásúak az erkölcsiségre, lehetetlen, hogy valami elméVégeredményében tehát úgy a Kant és. Schopenleti hibájuk is ne legyen.
hauer determinizmusa, mint az indeterminizmus nemcsak
Úgy Kant, mint Schopenhauer a jellem helytelen elméletileg hibás tan, hanem gyakorlatilag is értéktelen,
felfogásában követték el azt az első hibát, melyből a sőt káros, a mennyiben, a mellett, hogy az akaratoí
nem képes erősíteni; a mellett, hogy nem nevel jellef) tévedések hosszú sorozata származott s természetesen
nem jöhetett ki más. csak hibás végeredmény s az egész meket, nem ad erőt a csüggedőknek, nem önt életkedvet
művelet a determinizmusnak a fatalizmussal való össze- az életuntakba, nem veszi ki a gyilkot az öngyilkos
zavarásában feneklett meg, mert beérte az abstrakczióval, kezéből s társadalmunknak ez ethikai jellegű betegsé< a helyett, hogy élő emberek megfigyelésére adta volna gével szemben teljességgel impotens: mindezek mellett
magát. Ezt a végzetes tévedést pedig Payot, fentebb még el is csüggeszti, el is kedvetleníti a lelkeket s a
idézett művében annak tulajdonítja, hogy ők. is alá fatalizmus vigasztalan világában szárnyát szegi minden
hagyták magukat vetni a szavak szuggesztív hatásának önfegyelmezési törekvésnek.
Ágoston Sándor.
s a szó elrejtette előlük a valóságot, \ a melynek pedig
(Folyt,
köv.)
csak jele. A jellem szó egységes benyomása szuggerálta,
hogy annak reális egységében is higyjenek.
..,
,.Ki ne látná — mondja — hogy a jellem csak
Ének a Boeskay-ünnepre.
bizonyos erők eredője (resultansa) ? És pedig oly erőké,
Dallam: „Mint a szép híves patakra",
a melyek folytonos változásnak vannak alávetve. Jelleírta : Sántha Károly. 3
münk egysége Európa egységéhez hasonlít: a szövet1. Bőkegyelmű szent Úristen,
ségek játéka. Valamely állam föllendülése avagy hanyatHála Néked e napért!
lása szüntlenül módosítja az eredőt. Nos, így van ez a
Irgalmad jött, hogy segítsen,
íjii szenvedélyeinkre,-érzéseinkre és gondolatainkra nézve
Mikor
minket búbaj ért;
is, a melyek folytonos fejlődésben vannak és a melyek
Gyászolt egykor szép hazánk,
egyébként a szerint, a mint szövetséget kötnek vagy
E mi édes jó anyánk;
Jbontanak egymás közt, megmásíthatják az intenzitását,
Sionunk sírt szolgaságban,
sőt még az irányát is az eredőnek." á
Haza,
egyház bús rabságban.
Jól vigyázzunk, ez nem azt jelenti, hogy most már
az egyes erőket tetszésünk szerint módosítva, az eredőt
is ötletszerűen alakíthatjuk. Ép abban van az indeterminizmus tévedése, hogy ilyenformán a jellemet egyszerűen
elkobozza, mert a fiat-októl függő akarat-elhatározások
mellett sem a jó, sem a rossz, nem lehet az érzület
állandó sajátsága.
Könnyű azt papirosra írni, hogy a képzetek megfelelő társítása az értelmet uralomra emelik a cselekvésekben, de a képzet, a gondolat még magában véve
nem erő. Akkor lenne az, ha egyedül volna a tudatban;
ámde ott működik bennünk az érzelmek, a szenvedélyek
és vágyak egész raja s legfőként az ösztön, a kedély
különböző állapotai, melyek mind hatalmasabb determinánsok annál a száraz gondolathalmaznál, mit olvasmányok, társalkodás stb. által elménkbe raktároztunk.
Hogy mi a „liberum arbitrium indifferentiae"-nél fogva
határozni, több út közül választani tudunk, ez a képzelődés
annak a lelki jelenségnek összezavarásából keletkezik,
mely nem tesz különbséget a köíött, hogy az elhatározás
bennünk megy" végbe, de nem általunk. Tudatos akaratunknak abban semmi része nincsen : az ösztönök végső
győzelmük tudatában, bizonyos mértékig engedik az
1

Első könyv III. fejezet. 28. old.
I Első könyv III. fejezet. 23. old.

2. Te mondtad rég: tápláljátok
Az oltáron a tüzet!
Egy Istentek, egy hazátok !
És az Isten megfizet.
Égett e tűz hajdanán,
Boldogságunk hajnalán
A vallásért, a hazáért,
S mindkettőnek igazáért.
3. De vihar jött dúló szárnyon,
S dermesztő tél, jéghideg,
S oltogatott az oltáron
Honfilángot és hitet.
Ám Te voltál mivelünk,
S Mózest küldtél, Istenünk.
0 vezérelt minket végre
Az igéret szent földjére.
4. Kit fölkentél
Bocskay volt
Ha küzdünk,
Csiiggedésbe

SzentlelkeddeJ,
Mózesünk ;
mint ő, neveddel,
nem esünk.

1
Második könyv II. fejezet. 51. old.
- Megrendelhető szerzőnél, Sárszentlőrinczen. Egy
ára 4 fillér.

példány

A Krisztusért s a honért
Két fegyvere nyert babért:
Honszerelem izmos karja,
S a szent Ige, Isten kardja.
5. A tusára s éjszakára
Béke napja fölvirradt.
Égre szálljon most a hála.
Ez öröm s e fény miatt.
Kegyes szemmel nézz le ránk,
S virágoztasd, szent Atyánk
A békesség olajágát,
Haza s egyház szabadságát!
6. Ha örömünk poharába
Keserű köny is vegyül:
Vessük Isten oltalmába
Bizalmunkat egyedül!
A ki eddig volt velünk,
Megvédelmez Istenünk,
S sziklaként áll, bármit lássunk,
Szabadságunk s szent vallásunk !

BELFÖLD.
A f.-zempléni ref. egyházmegye tavaszi
közgyűlése.
A f.-zempléni. ref. egyházmegye folyó hó 10-én;
Sátoraljauj helyen tartotta tavaszi rendes közgyűlését,
Hutka József esperes és Dókus G-yula legidősebb egyházmegyei tanácsbiró elnöklete alatt, miután Bernáth
Elemér halála folytán a gondnoki szék jelenleg üresedésben van. A közgyűlést istentisztelet előzte meg a
templomban, a hol Márton Géza sátoraljaújhelyi segédlelkész imádkozott.
Istentisztelet után megalakulván a közgyűlés, mindenekelőtt az esperes olvasta fel jelentését, a melyben megemlékezett az egyházmegyénket Bernáth Elemér
halálával ért nagy veszteségről, bensőséges szavakban
elparentálván szeretett gondnokunkat; valamint megemlékezett ama másik veszteségről is, mely a szerencsétlen
véget ért dr. Thuránszky Zoltán, egyházmegyei ügyész
halálával következett egyházmegyénkre.
Méltó hely illeti az esperesi jelentésben a Fejes
István 40 éves szolgálatának jubileumára való emlékezést is. Az egyházmegye őszintén osztozott e nagy
jelese örömeiben s azt kivánta, hogy az isteni gondviselés sokáig engedje még munkálkodni egyházmegyénk
ós az egyetemes egyház javára.
Kiemelem még az esperesi jelentésből a következőket. Feltűnőbb jelenségek, melyek az egyházi élet
hanyatlására engednének következtetni, nem fordultak
elő ; de panaszosan említi a jelentés, hogy a hétköznapi
istentiszteleteket igen sok helyen feltűnő kevesen látogatják. Egyéb tekintetben az egyházi és az iskolai állapotok

kielégítők. Az áldozatkészség meg épen dicséretes. Nagyobb adományok: Stépán Sándorné, málezai lakos,' az
ottani iskolára 2000 koronát hagyott. Gróf Hadik-Barkóczy Endre, r. katholikus főúr, a Varannón építendő
protestáns templom számára belhelyet adott. A b.-ujlaki
templomra ő felsége 400 koronát volt-kegyes kiutaltatni.
Gálszéesen orgonára Alexy Bertalan 1000 koronát hagyományozott, A kisebb adományok meg épen sokra mennek. Az építkezések a legtöbb helyen lázasan folytak.
A népmozgalmi adatok a következők. Összes lélekszám
16,100. Született fi 258, nő 244, összesen 502; Az amerikai kivándorlás folytán a születések csökkenése feltűnő. Meghalt fi 221, nő 194, Összesen 415. Házasságot
kötött tiszta pár 86, vegyes pár 48, összesen 134- Megegyezés volt javunkra 9, veszteségünkre 11. Konfirmált
-fi 147, nő 126, összesen 278. Áttért hozzánk 1. Kitért
tőlünk 3 fi, 3 nő, összesen 6. Két egyház lelkészi állására már harmadízben hasztalan hirdet az esperes pályázatot, nincs vállalkozó,
Az esperesi jelentés elhangzása után Péter Mihály
egyházmegyei főjegyző olvasta fel Bernáth Elemér volt
egyházmegyei gondnok (6 évig tanácsbiró, 25 évig
gondnok), konventi, zsinati tag felett írott emlékbeszédét, mely az elhunyt egész egyházi működésének méltatására kiterjedt, s a közgyűlés által egész terjedelmében
jegyzőkönyvbe vétetni határoztatott.
Ennek megtörténte után elhatároztatott a gondnoki
állás betöltése, június 1-diki határidővel. Az e tárgyban
tartott bizalmas tanácskozás eredményekép Dókus Gyula,
Zemplénmegye alispánja és legidősebb egyházmegyei
tanácsbiró jelöltetett. — de ő, értesülve a tanácskozás
eredményéről, hivatkozva sok rendbeli elfoglaltatására,
a jelöltséget nem fogadta el. Az értekezlet, sajnálkozva
elhatározásán, végül abban állapodott meg, hogy Dókus
Ernő mellett bont zászlót^ — a kinek egyhangú meg^
választása biztosra vehető.
Diószeghy János, varannói főszolgabiró s megválasztott tanácsbiró az esküt letette.
Ezek után körülbelül még 80 db ügy tárgyaltatott
a késő esteli órákig, részint tanító-, lelkész-változásokról, részint díjlevelekről, építkezésekről, rendkívüli adókivetésekről, egy csomó közigazgatási bírósági ügyről
stb., a mint ez a küzdelmet folytató anyaszentegyházban
nem is lehet másképen.
Péter Mihály.

KÜLFÖLD.
Szemle az amerikai m a g y a r ref. egyházak
mult évi történele felett.
IV.

'

Cleveland. Ohio.
Összes amerikai magyar református egyházaink
között (csatlakozott és nem csatlakozott, ref. és presbiterián) a legerősebb, a legnépesebb, anyagi tekintetben

is a legkonszolidáltabb helyzetben levő s minden tekintetben imponáló kihatású az Ohio állam székvárosában,
a legnagyobb magyar telepen, Clevelandban levő magyar
református egyház és gyülekezet, melynek alapítója
1891-ben a szép készültségit Jurányi Gusztáv, majd
utódja s több mint 3 éven keresztül lelkésze e sorok
írója, s később Demeter Bertalan voltak. Jelenleg e
hatalmas, erőteljes egyház Csutoros Elek lelkipásztor
vezetése alatt áll, ki több mint 8 esztendő óta építgeti
odaadó lelkesedéssel ezen amerikai magyar Jeruzsálemünk falait. — Az egyház a mult év folyamán építette
és szentelte fel, a clevelandi nagy magyar reformátusság
számához és erejéhez méltó új templomot, mely kétségkívül egyike az összamerikai magyarság legszebb és
legnagyobb templomainak.
Eltérőleg a korábbi évek szokásaitól, a clevelandi
gyülekezet lelkipásztora, bizonyára ama nagy elfoglaltságból kifolyólag, mely minden idejét leköti, mint az
amerikai angol ref. egyházmegye lelkészi elnökét, ez
idén csupán a statisztikai adatokat s gondnoki számadásokat bocsátotta közzé. E száraz adatok is sokat
.beszélnek mi nekünk, mert elmondják, hogy a clevelandi magyar koloniára, melyet amerikai Kis-Magyarországunk kálvinista Rómájának nevezett el a világjáró
Szávai, méltó büszkeséggel és nemes örömmel tekinthetünk mindenkor.
Mielőtt a clevelandi egyház népmozgalmi és statisztikai adatait ismertetném, az ottani magyarság helyzetére s közöttük a reformátusság vezető szerepére nézve
kell annyit megjegyeznem, hogy Clevelandban úgy a
magyar, mint a tót római katholikusságnak 2—2 igen
nagy temploma, erős iskolája, a magyar és tót gör.
katholikusságnak szintén külön-külön templomai, iskolái
vannak; de nemzeti, hazafias mozgalmakban s általában
a magyarság vezetése, irányítása terén minden dicséret
ós dicsőség kizárólag a református egyházat, annak különböző egyleteit, s természetesen első sorban Csutoros
Elek lelkészt illeti meg.
A clevelandi egyház 1905-iki népmozgalmi adatai ezek :
1. kereszteltetett 79 ti, 54 leány, összesen 133;
2. konfirmált 14 fi, 9 leány, összesen 23;
3. házasságra lépett 28 tiszta, 14 vegyes pár, öszszesen 42; •
4. meghalt 39 férfi, 21 nő, összesen 60;
5. áttért hozzánk 2 férfi, 2 nő, összesen 4.
Anyagi ügyek. Bevételek 1905-ben :
maradvány 1904-ről
110 97 dollár.
kölcsönvéve építési czélokra . . 2300'00
„
perselybőr egész év folyamán
. 1313*41
„
egyházi (önkéntes) járulék czíinén 1902'74
„
házbérből az egyház házai után .
241'25
„
terembérből
63'00
„
iij harangra
231 "24
összes évi bevétel 6162*61 dollár.

Kiadások:
1 171 "94 dollár,
törlesztés és kamatokba . . .
befektetés egy házba . . . .
1999'63
„
lelkészi fizetésbe . . . . . . .
675'00
„
fűtés, világítás
104*48
tanító-orgonistának
138*83
„
megyei és egyházmegyei adó. .
135*21
„
javításokért
314' 11
„
templom belső festése . . . .
243'00
„
vízadó, tűzbiztosítás
67*60
„
nyomtatványok, telefon . . . .
80'08
„
korona a szószék fölé . . . .
45'00
tűzmentes szekrény
55*00
„
egyházfinak
24*00
„
vegyes kiadások
108*06
„
összes kiadás 5162*94 dollár.
Maradvány-áthozat
1999*67 dollár.
Clevelandi egyházunk erejét nemcsak az a tiszteletre méltó nagy összeg mutatja, melyet a buzgó hívek
jó szívok önkéntes áldozatkészségéből az Űr oltárára
a mult év folyamán is letettek, hanem életerőre, a hitéleti tevékenység intenzivitására mutat a keresztyén
segítő szeretet propagálását munkáló egyletek, férfi, női,
ifjúsági, társaságos, szövetségi egyletek egész légiója,
melyek mindannyian az egyház oltalma alatt alakultak,
évek folyamán megerősödtek s a leggyöngédebb viszonyt
tartják fel az egyházzal. A clevelandi egyház azok között van, melyek nem csatlakoztak, s a Ref. Church
kormányzata alá tartozik.
V.
Lorain. Ohio.
Közvetlen Cleveland tőszomszédságában, közúti
vasúton alig több, mint egy órai távolságban, egy másik,
ujabb időben nagy lendületet vett magyar kolónia van.
melynek kebelében valami 6 esztendővel ezelőtt szintén
alakult egy kicsiny magyar református egyház.
Ez a város Lorain, az itteni gyülekezet lelkipásztora pedig Ludmán Sándor, ki theol. pályáját Debreczenben kezdte, de már papi vizsgáit az amerikai ref.
egyház tiffini theologiáján tette le.
Lorain kezdetben a clevelandi lelkész ellátási
köréhez tartozott és ennek gondjai alatt állott, de hovatovább szaporodván népessége, másrészt az ottani gyár
is hajlandónak mutatkozván anyagilag is támogatni a
magyar munkásai lelki javára megindítandó magyar
missziói munkát: czélszerűnek látta a Ref. Churh miszsziói hatósága e helyen egy önálló lelkészi állomást
létesíteni.
Ma már az egyháznak gyönyörű temploma, szép
parókhiája van, s a gyülekezet belső élete is a virágzás magas fokára emeltetett.
A gyülekezet mult évi életének képével a lelkipásztor következőkben ismertet meg bennünket:
1. keresztelés volt 40;
2. konfirmált 2; .

3. áttért hozzánk 1 ;
4. házasságra lépett 24 pár;
5. meghalt 18.
Az istentiszteletek jól látogatottak voltak. A nyári
szünidő alatt a lelkész önkéntes buzgalomból magyar
iskolát szervezett és tartott fenn. melybe, valamint a
vasárnapi iskolába, átlag 30 magyar gyermek járt rendesen.
A loraini egyház bevétele volt 1905-ben :
perselypénzből
önkéntes egyli. járulékból .
Isten dicsőségére
ajánlatokból
kölcsönvéve

.

.

összes bevétel
Kiadásai voltak :
fűtés, világítás
adósságtörlesztés és kamat
lelkész
fizetése
lelkész lakbére
apró kiadások
parókhia építése

.

.

összes kiadás

774 35 dollár,
330'00
„
94'00
„
289*91
1400*08
3462 54 dollár.
102*03 dollár,
815*43
„
208 00
115*00
59 00
„
1937*53
4236*99 dollár.

A loraini egyház szinte egyike amerikai magyar
gyülekezeteink között azoknak, melyeknek múltja és
jelenje a legreménvteljesebb jövő várására jogosíthatnak
fel bennünket.
..
,
Harsányi Sándor,
homesteadi és vid. ref. lelkész.

RÉGISÉG.
Báthory Gábor elégiája Júlia leánya felett.
Ifjú Báthori Gábor, nagykőrösi ref. lelkész klasszikus műveltségű ember volt, ki szenvedéllyel verselt latin
nyelven. Midőn mint miniszteri tanácsos nyugalomba
vonult: lefordította latin nyelvre, eredeti versmértékben,
Vörösmarty 'Cserhaloni cz. hőskölteményét, a Csökmői
sárkányt s Boileau De l'art poetique-jét. Mikor egyik
kedves leánya, Júlia 23 éves korában meghalt, fájdalmának latin elégiában adott kifejezést, § azt magyarra is lefordítva, a nagykőrösi egyház halottas könyvébe jegyezte
be. Talán nem lesz érdektelen e költeménynek magyar
fordítását, a mely tudtommal nyomtatásban még nem
jelent meg, itt közreadni.
A halálesetet maga a szomorodott szívű atya jegyezte
be ilyképen:
1854. január 29.
Báthory Gábor praedicator ós nemes Peremartoni
Nagy Juliánná leánya Julianna meghalt 23 éves korában
tüdősorvadásban.
Ezen igen kedves, közszeretetet nyert, jeles miveltséget bírt leányomnak halálára készített latin verseimet,

melyeket később többek kívánatára ugyan olly nemű
versekben magyar nyelvre által tettem, követvén kedves
tiszttársi elődömnek, néhai nagyt. Kovács József úrnak
példáját, ide az anyakönyvbe beírtam.
Itt következik a latin vers, azután annak magyar
fordítása a következő külön czímmel:
A 1 a g y a,
melyet az 1854-ik év Január hava fájdalmas emlékű
29-ik napján az élők közül kiragadtatott nemes Báthory
Juliánná igen kedves Leányának halálára készített latin
versekben, majd ugyanoly nemű versekben Magyar nyelvre
által tett Báthory Gábor praed., e. ker. fő Jegyző és
fő Esperes.
Űgyvan-e ? a sujjos végzet búlepte hatalma
Vak diihinek kedves Lányom alája veté !
Es sem az erkölcsök jósága, sem ékes alakja
Ügy-e halál ellen nem leve bástya, paizs ?
Elmene, kedvesinek búsan kiszakítva körébiil
Es most a gyászlak nélküle puszta, üres.
A szülői keserv a holtnak szárnyal utánna,
És négy testvérek jajja utánna siet.
A Nagyanyát kulcsolt kézzel bánatja leverte,
A ki szünet nélkül sir unokája után.
Jaj nekem ! annyi erö, szándék és orvosi munka
Nem tuda a sorsnak vetni elébe határt!
J a j nekem ! oly sűrű bevevése az orvosi szernek
Nem lehetett képes mérged elűzni, Halál!
Mint a szunnyadozó mák álomlepte virága,
A szelek ostromitól földre lezúzva hever:
Mint a rózsavirág, mely Vénus kertibe díszlik,
Orje tövis lévén, e Tavasz-éke lehull.
így leve a vaksors mérges nyila tárgya Leányom,
A ki iránt szívem kedvre, örömre hevült.
.i
Ót a természet kincscsel kedvezve tetézte
.
Es a Leánykoszorú kelleme, dísze vala.
Háj követé hangját és kedvelt szája beszédét,
Es a kellem szűz arczulatába vegyült,
És hogy kincseivel ne legyen maga büszke Chithere, '
Szép elmét fényül néki Minerva adott.
Olvasa sok német könyvet, forgatva haszonnal,
Történet, Földrajz szelleme tárgya vala.
Arehimedes számmal berakott táblája előtte,
Lángelméjének próbakövére talált.
Szőnyege duzzadozott képekkel Arachaei művel,
S a fonalak mentek mesteri tűje után.
Húsz tavasz és három telt el, rövid élete véget
Ily keskeny korlát szűk vonalába talált.
Teste Leányomnak, sírban nyugodva pihenjél!
S hamvaidat gyengén hantja ölelje körül!
Mig a kürt riadó szava s főúr égi parancsa
(Jjólag éltet, erőt portetemidbe adand.
Addig testvérid, Nagyanyád, s gyászlepte szüléid
Sírodhoz jönnek, könnyeiket ejtve reá.
Júlia, béke veled! ki az ég palotáiba vigadsz,
Kedvese szívemnek, Júlia, béke veled !
Es rövid éltednek búlátta viharjai folytán
A kivánt nyugalom s. béke ölébe pihenj !

Báthory Gábor ni. p.
Közli Benkó

Imre.

NEKROLOG.
BACHAT DÁNIEL
ágost. hitvallású evang. püspök.
(1840—1906.)

A bányai ág. hitv. evang. egyházkerületet és a
budapesti tót ajkú evang. egyházat váratlan csapás súly- tóttá f. hó 13-án. Szeretett és tisztelt püspöke, illetve
lelkipásztora: Bachát Dániel, rövid szenvedés után elhunyt, Nagypénteken délután fiával a városligetbe sétált
ki. Ott hirtelen rosszullét fogta el, s hazatérve, rövid
szenvedés után visszaadta lelkét Alkotójának.
A boldogult 1840. június 18-án született Ratkón,
Gömörmegyében. Alsó és középiskoláit Sajógömörön,
Tglón, Rozsnyón ós Eperjesen elvégezve, a lelkészi
pályát választotta. Theologiai tanulmányait Eperjesen és
Bécsben végezte. Lelkészi pályáját a liptómegyei Hibbón
kezdte meg 1863-ban, mint segédlelkész. 1868-ban a
Hibbéhez tartozott pribilinai leányegyházat anyaegyházzá
szervezte s ennek lett első rendes lelkipásztora. Kiváló
tehetségeit már mint ifjú lelkészét is méltányolta egyházmegyéje, a mennyiben először körlelkésszé, majd
esperességi főjegyzővé választotta meg.
Bachát Dániel azonban nagy szervező képességével, tudományosságával és költői tehetségével nem arra
rendeltetett, hogy egy kis tót ajkú gyülekezet pásztora
legyen. Többre hívta őt az isteni gondviselés. Szélesebb
munkatérre s olyan körbe, a hol talentomait bőven kamatoztathatta. 1873-ban a budapesti tótajkú gyülekezet
hívta meg lelkipásztorává; 1874-ben pedig a pesti egyházmegye esperesi székébe ültette.
Mint budapesti lelkész, nagy szolgálatot tett gyülekezetének. Szervezte, erősítette azt, úgy a szellemiekben,
mint az anyagiakban. Az ő nevéhez fűződik a templom
körül, az egyházi telken, négy utezára szólóiag felépített
óriási Luther-udvar, a mely idővel óriási vagyont fog
képviselni; hasonlóképen a gyülekezet magyarosodása
is, a mely a legutóbbi időben a magyar nyelvű istentiszteletek rendszeresítésében is kifejeződést nyert.
Gyülekezetében, egyházmegyéjében és a vallásos
es világi irodalom terén szerzett érdemeit azzal honorálta kerülete, hogy Sárkány Sámuel lemondása után
őt emelte 1904-ben püspöki székébe.
Az idő, a melyet püspöki működésére engedett a
Gondviselés, sokkal rövidebb volt, semhogy nevéhez
ebben a körben nagyobb alkotások emléke fűződhetnék.
Neve azonban nem vész így sem a semmiségbe. Emlékét hálás kegyelettel fogják megőrizni, mind pesti gyülekezete, mind a pesti egyházmegye, mind a kerület,
mind az egyetemes egyház, mind pedig tót ajkú honfitársaink; mert szolgálta mindnyájokat híven, kiváló
tehetségekkel.
Bachát Dániel működése ugyanis nem szorítkozott
csupán a szoros értelemben vett lelkipásztori térre.

Kiváló tehetségeinek emlékei ott jelzik pályafutását az
egyházi és a világi irodalom téréin is.
irodalmi működését már theologus korában megkezdette s élete folyása alatt, részint mint eredeti író,
részint mint fordító és szerkesztő tette nevét ismeretessé.
Irt egyházi beszédeket, novellákat, költeményeket tót
nyelven; a tót szépirodalmi lapok és anthologiák számára a legkiválóbb magyar írók műveit fordította le
versben és prózában ; a Traktátus-Társaság vallásos
füzeteiből több mint félszázat ültetett át tót nyelvre;
szerkesztette több éven át a Luther-Társaság által kiadott vallásos tartalmú tót naptárt; átnézte és sajtó alá
rendezte Sartorius Dániel Postilláit és Diarium Biblicumát és a Czékus István püspök által kiadott Magyar
Agenda két kötetét. Önálló művei: Nevádze (Búzavirágok)
3 kötetben, mely novellákat, rajzokat ós költeményeket
tartalmaz; Duha na oblacéch (Szivárvány a felhőkön), vallásos tartalommal; Zbozne zouky (Kegyes hangok) eredeti
és fordított, vallásos tartalmú költemények gyűjteménye.
Irodalmi érdemei között kiválóan hangsúlyoznunk
kell azt a törekvését, a mellyel a magyar költői ós
prózai irodalom kiváló termékeit tót nyelvre fordítgatta
s ezáltal irodalmunk ismeretét és megbecsülését terjesztette tót ajkú honfitársaink között.
Ez érdemeket a Kisfaludy-Társaság azzal honorálta,
hogy 1879-ben levelező-tagjává választotta; a protestáns
egyházak irodalmi társaságai pedig az elnöki székekbe
emelték. A Luther-Társaság alelnökévé, a Prot."írod.
Társaság pedig lelkószelnökévé választotta meg.
Halála, ha hirtelen következett is be, nem volt
épen váratlan. Régóta vesebajban szenvedett, s ez a
betegsége, daczára a minden esztendőben megtartott
kúrának, nemhogy mult volna, sőt erősödött. Hirtelen
halála is ezzel a betegséggel áll szoros összefüggésben.
Temetése, óriási részvét mellett f. hó 16-án délután ment végbe. A kerületnek nagy számban megjelent
lelkészein kivül részt vettek a végtisztességen Gyurátz
Ferencz, Baltik Frigyes, Zelenka Pál püspökök, Sárkány
Sámuel nyugalomba vonult püspök, a kerületek küldöttségei, a pozsonyi egyet, theol. akadémia, a székesfőváros
és a budapesti ref. egyház és theologia képviselői. A templomban felállított ravatalnál, a gyülekezet gyászéneke
után, Gyurátz Ferencz dunántúli püspök méltatta az
elhunyt érdemeit magyar nyelven ; majd pedig közbeesett
karénekek után dr. Baltik Frigyes mondott gyászbeszédet tót nyelven. Szertartás végeztével a kihűlt porokat
a kerepesi temetőbe kisérték ki, a hol a főváros, méltányolva az elhunytnak a főváros körül szerzett érdemeit,
díszsírhelyet jelölt ki. A sírnál Scholtz Gusztáv, budai
esperes-lelkész és egyházkerületi főjegyző mondott imát.
Bachát Dániel sírja felett sajnálattal hajtjuk meg
mi is a czipruságat. A boldogultat csak becsülni és szeretni tanultuk meg, s épen azért mélyen fájlaljuk, hogy
akkor, a mikor a legszélesebb tér nyílt áldásos működése számára, oly hirtelenül kellett elvesztenünk.
Emlékezetét kegyelettel őrizzük meg szívünkben !

HODA KOM.
A Theoiogiai Szaklap f. évi 2-dik füzetében
„Száz év Izrael történetébőr czim alatt Hornyánszky
Aladár ismerteti érdekesen a fogságból visszatért zsidóság életét és küzdelmeit, Esdrás-Nehemiás reformjának
befejeződéséig; — dr. Tarczay Kálmán gyakorló orvos
a Jézus testvéreinek vitás kérdéséhez szól hozzá, Masznvik Endrének adva igazat; J-t a ff'a y Sándor az apokrifusok alapján ismerteti a Jézus születésére vonatkozó
legendás hagyományokat; Lic. dr. Daxer György „A
theologia, mint tudomány" czírii alatt értekezik; a Lap
szende rovatban Daxer György és Haffay Sándor ismertetik a Neue Kirchl. Zeitschrift és a Studien und Kritiken
hasábjain tárgyalt fontosabb kérdéseket; a Könyvismertetés
rovatban pedig Földcáry László méltatja behatóan a
br. Próiiay Dezső által kiadott ,. Magyar evangélikus
egyháztörténeti emlékek"-et. A folyóiratot, melynek előfizetési ára egy évre 6 kor., a legmelegebban ajánljuk
olvasóink figyelmébe.
Alkalmi beszéd imádságokkal a Bocskay-ünnepélyre. A május 20-án tartandó Bocskay-ünnepélyen
templomban mondható alkalmi beszédet, megfelelő imádságokkal szándékozom kiadni. A kis füzet ára a postai
költségekkel együtt 60 fillér lesz, melynek hozzám beküldése ellenében a beszédet május első napjaiban az
előfizetőknek szét fogom küldeni. Körmenden (Vasm.),
1906 április 18. Fülöp József, reform, lelkész.
Tanítók Törvénye czím alatt adta ki a Magyarországi Tanitók Országos Bizottsága az egyetemes tanítógyűlések határozatainak alapján a népoktatásügy minden részét felölelő törvénytervezetet. A mű feloszlik 3
részre (törvénytervezet, indokolás és az egyetemes gyűlések határozatai). Kimondja a tervezet, hogy minden
népiskola hivatalos nyelve a magyar. Általában a magyar
nyelv teljes érvényesülését kivánja. A tanítóképzést is
reformálni kivánja; a középiskola teljes elvégzése után
az egyetemen és az egyetemi jellegű intézetekben egy
évi tanfolyam rendezendő s ennek bevégzése után pedagógiai vizsgálat sikeres letételével nyerhet oklevelet a
jelölt. A vizsgálóbizottság állami. A tanítók fizetési minimuma 1400 K. mely 2800 K-ig emelkedik, melyet
bármily jellegű legyen is az iskola, az adóhivatal fizet
ki; e végből az iskolafenntartó a tanítói járandóságot
az adóhivatalhoz fizeti be. A kántori hivatalt a tanító
elvállalhatja, de erre nem kötelezhető. Minden tanító
esküt tesz a magyar alkotmányra a kir. tanfelügyelő
kezébe. Kizárólag a kir. tanfelügyelő gyakorolja a tanulmányi felügyeletet minden iskolában. A megyei tanítóegyesületek szövetséget alkotnak. Az egyesületek kebelében fegyelmi bizottság alakítandó. Az 56 lapra terjedő
munkát 1 korona beküldése esetén (bélyegben is beküldhető) Hajós Mihály titkár (Budapest, I., Yárosmajor-utcza
59. sz.) bárkinek megküldi.
Az állatok világa. Brehm ezen nagyszabású munkájának magyar fordítása megint bővült egy füzettel, a
mely az alsórendű gerincztelen állatok rákfajtáival foglalkozik. A szerkesztők: dr. Rátz István állatorvosi főiskolai ny. r. tanár és dr. Entz Géza műegyetemi segédtanár ebben a füzetben is érvényre juttatják mindazt, a
mi jellegzetest Brehm tudása e munkájában fölhalmozott.
A többi közt rendkívül érdekes megfigyeléseket olvashatunk a füzetben a rákoknak úgynevezett öncsonkításáról (autotomia), a melynek segélyével bizonyos, reájok
nézve veszedelmes körülmények között elhányják végtagjaikat, a nélkül azonban, liogv ezzel elpusztítanák

önmagukat. Az elhányt végtagok (ollók, lábak) újra
kinőnek, bárcsak többszöri vedlés mellett, hosszabb idő
alatt válnak ismét oly fejlettekké, mint voltak azelőtt.
A mű a Légrády Testvéreknél rendelhető meg (Budapest, Váczi-körút 78.), füzetenkint 80 fillérért.

KG YI í AZ.
Lelkész választások. A zsujtai (abauji egyházai.)
ref. gyülekezet Görgey János nagyidai lelkészt hívta
meg lelkipásztorává. — A hazai egyházhoz csatlakozott
amerikai ref. egyházmegye woodbridgei gyülekezetének
lelkészét, Vajő Sándort a Ref. Church fenhatósága alatt
álló trentoni magyar gyülekezet választotta meg lelkészévé.
A ref. egyetemes konvent f. hó 24-én kezdi meg
tanácskozásait Budapesten.
Egyházkerületi közgyűlés. A tiszáninneni
ref.
egyházkerület közgyűlését az elnökség május hó 15-dik
és következő napjaira hívta össze Miskolczra.
A két prot. egyház közös ügyeinek tárgyalására
kiküldött bizottság együttes ülését az elnökség f. hó
24-én d. u. 5 órájára, Budapestre hívta össze.
Az alsó-zempléni ref. egyházmegye május hó 1-én
fogja megtartani tavaszi közgyűlését.
Egyházmegyei választás. A pápai ref. egyházmegye dr. Cseh szombatiig László pápai orvost választotta
meg világi tanácsbirájává.
A barsi ref. egyházmegye f. hó 9-én rendkiviili
közgyűlést tartott Léván, főként a végből, hogy új esperesét: Fatay Károly nagyszecsei lelkészt hivatalába beiktassa. A gyűlés melegen üdvözölte Antal Gábort tízéves
püspöksége alkalmából, majd a helyettes esperes jelentését hallgatta meg s néhány kisebb adminisztratív ügyet
intézett el. Ezek után történt meg az esperes hivatalos
beiktatása. A gyűlésbe meghívott esperest legelső sorban
Kovács Sebestyén Endre gondnok üdvözölte; majd pedig
az eskü letétele után az új esperes tartotta meg tartalmas székfoglalóját. Ennek meghallgatása után, a lelkészi kar nevében Kiss Lajos helyettes esperes, a tanítói
kar nevében Tóth Lajos üdvözölte az új esperest. Az
esperesi hivatal átadására a gyűlés Mocsi Lajost és
Pcud Jánost küldötte ki; végül pedig az esperes helyébe
egyházkerületi képviselővé Pólya Lajost választotta meg.
A nagykőrösi lelkészválasztáslioz. A múltkoriban
megírtuk, hogy a nagykőrösi ref. egyház presbitériuma
Filó Lajos örökébe Tóth Sándor bácsfeketehegyi lelkészt
hívta meg. A mint értesülünk, Tóth Sándor a meghívást
nem fogadta el. így az egyháztanács f. hó 17-én ismét
új tanácskozást tartott a lelkészmeghívás ügyében.
Jelöltek voltak Biczó Pál kosdi és Bakó József kenesei
lelkész. A megejtett szavazásnál azonban mindkettő
egyenlő szavazatot nyervén, még újabb szavazásra lesz
szükség.
A budapesti V—VII. kerületi ref. templomépítö
bizottság nevében Kovács Emil helyettes lelkész számol
be egy hozzánk beküldött füzetben az építendő templomra
befolyt adományokról. A főváros pénzügyi és gazdasági
bizottsága a templom számára az Izabella- és Kemnitzerutcza sarkán fekvő városi telket hozta javaslatba, s
biztos a reménység, hogy a városi közgyűlés is hozzá
fog járulni a bizottságok előterjesztéséhez. A helyi bizottság által a templomépítés javára megindított gyűjtés
eddigelé 52,156 K 45 fillért eredményezett. A központi

:

egyház kezelése alatt ugyanerre a czélra 4232 korona
van. A templomalap tehát összesen 56,388 K 45 fillér.
Ez az eredmény aránylag szépnek mondható; de még
nagyon távol áll attól, hogy a templom, a fővárosi
igényeknek megfelelőleg, felépíthető volna belőle.

! S K O L A.
:

Alapkőletétel. A tiszáninneni ref. egyházkerület új
épületet emeltet miskolczi felsőbb leányiskolája számára.
Az új épület alapkő-letételi ünnepélyét f. hó 4 én tartották meg. Az elöljáróság részéről jelen voltak: Kun
Bertalan püspök, Nagy Ignácz esperes és dr. Tüdős István lelkész. Az ünnepélyt a növendékek karéneke nyitotta meg, a mely után dr. Tüdős Isván lelkész imádkozott, majd pedig dr. Mitrovits Gyula igazgató tartott
alkalmi beszédet. Szombathy Kálmán tanár az intézet
és az új építkezés történetét olvasta fel, a melyet az
elöljárók; tanárok és vendégek aláírásával az alapkőbe
helyeztek el A növendékek karéneke után az ünnepélyt
Kun Bertalan áldása rekesztette be.
A ref. egyetemes tanügyi bizottság f. hó 18-án
ülésezett Budapesten, Antal Gábor püspök elnöklete
alatt, hogy a konventre felterjesztendő jelentéseket és
javaslatokat előkészítse. Az ülésen legelső sorban az
egyes iskolai szakosztályok referensei tették meg jelentéseiket. A népiskolákról Orosz István debreczeni tanitóképezdei tanár, a középiskolákról Váró Ferencz nagyenyedi főgimn. tanár, a theologiai akadémiákról Radácsi
György sárospataki theologiai tanár, a jogakadémiákról
dr. Ballagi Géza tett jelentést. A középiskolákról szóló
jelentés kapcsán elhatározta a bizottság, hogy a konventnek javasolni fogja, hogy a dunamelléki egyházkerület útján kórjen hivatalos jelentést a halasi főgimnázium elköltött alapítványainak refundáltatása felől. —
A jelentések után a középiskolák számára készítendő
bibliai olvasókönyv ügye került döntésre. A beérkezett
pályamunkák közül egyhangúlag a 3-dik számúnak ítéltetett oda az 1000 korona pályadíj. A munka szerzője
Murányi János bálványosi ref. lelkész, a ki azonban dolgozatán köteles még némi változtatásokat tenni. —
Végül Antal Gábor elnök tett jelentést a Bocskayemlékkönyv és arczkép kiadása felől. A kiadványok
iránt) úgy az iskolai, mint az egyházi körökben, örvendetes az érdeklődés. A bizottság köszönetet mondott az
elnök fáradozásaiért.
A debreczeni ref. főgimnázium államsegélye. A*
vallás- és közoktatásügyi miniszter a debreczeni ref.
főgimnáziumnak megszavazott beruházási államsegélyből
a folyó évben 66,000 koronát utalványozott ki. Ezen a
czimen a főgimnázium még 234,000 korona segélyt fog
nyerni.
A „Fónagy-féle dustless1' kötelező használata. A
vallás- és közokt. miniszter 21211/905. sz. a. „Fónagyféle dustless"-szel való pormentesítést valamennyi állami
nép- és polgári iskolában ós óvodában kötelezőleg elrendelte. A középiskoláknak erre vonatkozólag külön
rendelet bocsáttatott ki. Mindkét rendelet Erdős József
és Társa czéget (Budapesten, VI. ker., Sziv-utcza 43.
sz.) jelöli meg egyedüli beszerzési forrásként. Az „Utasítások"-at felszólításra nevezett czég bérmentve küldi meg.

EGYESÜLET.
Jótékony hagyomány. Özv. Kacskovics Istvánnó,
a ki hosszabb ideig volt alelnöke a debreczeni jótékony
nőegyletnek, végrendeletében piacz-utczai, 160,000 korona
értékű házát a nőegyletre hagyományozta.
A M. P. 1. T. pozsonyi köre f. hó 7-én fejezte
be böjti felolvasó estélyei sorozatát. Ez alkalommal
Perjéssy Lajos verseczi tanár olvasta fel „A biblia"
czímű elbeszélését. Utána Perjessy Steiner Paula zongorázott, végül pedig a theologusok kara énekelt. Az estélyeket minden alkalommal nagy és díszes közönség látogatta, jeléül annak, hogy a pozsonyi kör meg tudta
találni az utat a szívekhez.
Emlékünnepély. A Magyar Protestáns Irodalmi
Társaság f. évi április hó 23-án, hétfőn este 7 órakor
a Lónyay-utczai református főgimnázium dísztermében
(Lónyay-utcza 4c. szám II. em.) néhai Szász Károly
püspöknek, a Társaság első elnökének emlékére emlékünnepélyt rendez, mely alkalommal Kenessey Béla, kolozsvári theologiai igazgató-tanár emlékbeszédet tart
Szász Károlyról.

GYÁSZROVAT.
Csoó Zsigmond, tiszaszalkai ref. lelkész s egyházmegyei tanácsbiró, f. hó 6-án, 62 éves korában hirtelen
halállal elhunyt.
Kovács János, izsáki ref. lelkész, egyházmegyei
tanácsbiró, 66 éves korában, f. hó 15-én elhunyt.
Horváth Gyula, tésenfai ref. lelkész f. hó 10-én,
életének 53. évében, szívszélhűdés következtében hirtelen elhunyt. Temetése folyó hó 12-én nagy részvét
mellett folyt le. A háznál Nagy Imre kórósi, a temetőben Szőllőssy Antal drávacsepelyi lelkészek mondottak
megható gyászbeszédeket.
Ecsegi Csontó Lajos, a kiskunhalasi ref. főgimnázium nyugalomba vonult tanára, Borsod vármegye
bizottságának, Miskolcz város képviselő-testületének tagja,
a Term. Tud. Társulat dísztagja, életének 71-dik évében, folyó hó 15-én jobblétre szenderült. Elhunyta fájó
érzést kelt bennem, volt tanítványában; íme, & régi jó
öregek egymásután hagynak itt bennünket. Csontó Lajos
is azok közé a régi jó kálvinista professzorok közé tartozott, a kik szerették az iskolát, az azt fenntartó egyházat, s szerették mindenekfelett a reájok bízott gyermekeket. Oh hányszor megmosta fejünket mint tanár
és mint igazgató; de sohase haragudtunk meg reá,
sohase féltünk tőle, mert tudtuk, hogy csak jót akar
velünk s a haragos arcz mögött minket szerető szív dobog.
Legyen áldott emlékezetük!

KÜLÖNFÉLÉK
A Fonciére Pesti Biztosító Intézet Budapesten
f. hó 10-én tartotta meg rendes évi közgyűlését Kilényi
Hugó ny. min. tanácsos elnöklete alatt. Elnök konstatálván a közgyűlés határozatképességét, miután megjelent
23 részvényes 347 szavazat képviseletében, a jegyzőkönyv vezetésével dr. Mendl Artúrt bízta meg, annak
hitelesítésére pedig hámori Bíró Ármint és Vermes Lajost
kérte föl. — Az igazgatóság által előterjesztett jelentés.

a kiélesedett versenyviszony daczára, kedvező eredményekről számol be; főleg a tűz- és életbiztosítási két
főágazatban ért el az intézet jelentékeny szaporulatot.
Az összes tartalékalapok 1.891,78136 koronával szaporodván, így 22,876,634*29 koronát tesznek, a tavalyi
20.984,852*93 koronával szemben. Az életbiztosítási
ágazat 106,286*90 korona tiszta nyereséggel zárult; a
tűzbiztosítási ágazat, a tehermentes díjtartalékja az év
végével 1.716,160 koronára rúgott,; a jégbiztosítás
ágazatáé 35,979*70 koronára, a balesetbiztosítási ágazaté 201,905 koronára, a szállítmánybiztosítási ágazaté 125.000 koronára. Az üzletév a mult évi áthozattal
együtt 245,418*55 korona tiszta nyereséggel zárult, a
melyből tíz százaléknyi összeget a tartalékalap javára
fordítván, indítványozta az igazgatóság, hogy a fennmaradó összegből öt százalékos osztalékul 150,000 koronát s a nyereség-járulék levonása után fennmaradó
összegből két százalékos felülosztalékként 60,000 koronát
fizessenek a részvényeseknek, s a maradékból 5973*41
koronát új számlára vigyenek át. A közgyűlés úgy az
igazgatóság, mint a felügyelő bizottság jelentését tudomásul vette és a felmentést minden irányban megadta.
A szelvényeket 14 koronával április 11-ikétől váltják be.
A felügyelő-bizottság tagjait: Ribári Lajost, Auer Róbertet, Doctor Gyulát, Friedmann J.-t, dr. Marquet Lajost
és Wolfinger Lajost újra egyhangúlag megválasztotta.
Végül Kovács Ernő részvényes köszönetet mondott az
elnöknek, az igazgatóságnak és a tisztikarnak a közgyűlés nevében buzgó működéseért, a melynek az elért
szép "eredmény köszönhető.
A gazdálkodó öröme állatainak jól táplált kinézése. Ez könnyen elérhető a Kwizda-féle
korneuburgi
márhatáppor rendes adagolása által. Etvágyhiánynál, a
tej feljavításánál, nincs ennél jobb szer. Ügyelni kell
a védjegyre, és kérjünk határozottan Kwizda-féle korneuburgi marhatápport Kwizda Ferencz János csász. és
kir. osztrák magyar, román királyi és bolgár fejedelmi
udvari szállító, állatgyógyászati preparátumok részére.
Bécs mellett levő korneuburgi körgyógyszertárából. Kwizda
Ferencz János czég Korneuburgban képes árjegyzékét
kivánatra bárkinek ingyen és bérmentve küldi meg.
Fábián Béla budapesti, református vallású magkereskedő hirdetését lapunk olvasói figyelmébe ajánljuk.
Egyházi szent edények, úrvacsora-kelyhek, keresztelő kannák és medenczék, borkancsók, oltári gyertyatartókból a közeledő ünnepek alkalmából dús raktárt
rendezett be Polgár Kálmán budapesti mű ötvös (üzlete
VII. ker. Erzsébet-körút 29. sz.) és *az érdeklődő lelkész
urak kívánságára stílszerű rajzokkal, tervezetekkel és
költségvetéssel díjtalanul szolgál.

Szerkesztői üzenetek.
G. Gy. Gyoma. Megkaptam. Köszönöm. Legközelebb jönni
fog. Szíves támogatását továbbra is kérem.
A. S. Kórógy. A mostani számban megkezdtem a közlést.
Egy számba nem tudtam beszorítani, mivel más czikkek számára
is helyet kell hagynom. A könyvismertetéseket várop. Szives
üdvözlettel.
K. J. Barezika. Megkaptam. A dolgot azonban tovább
üzni-füzni nem tartom érdemesnek, s így a választ, engedelmével,
félre tettem.
Sz. J. Budafok. ígéreted valósítását várom ! Üdvözlet!

PA LY Á Z A T O K .
Pályázat.
A hódmezővásárhelyi ev. ref. egyháztanács a fö-i
gimnáziumnál megürült két tanári tanszékre ezennel
pályázatot hirdet, Ezek egyikével a mennyiségtan és.
természettannak, másikával a latin nyelvnek ós történelemnek a megszabott heti óraszámban tanítása' van
összekötve.
Az állomások a pályázók képesítettsége szerint
vagy rendes vagy helyettes tanárokkal töltetnek be.
Csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak.
A megválasztandó rendes tanár fizetése lesz 2400
kor. törzsfizetés, 500 kor. lakáspénz, 200 kor. ötödéves
korpótlék, — helyettes tanáré 1600 kor. törzsfizetés és
200 kor. lakáspénz, a gimn. pénztárából évnegyedi előleges részletekben. Egyszersmind az illetők, — ha a
tanári fizetésekre nézve addig más intézkedés., nem történik, belejutnak a felsőbb (2800 és 3200 koronás) fizetési fokozatba.
A megválasztandó rendes tanárok egy évi sikeres ;
niüködós s kifogástalan magaviselet után állandósíttatnak.
Folyamodni lehet a pályázók életkorát, vallását, végzett
tanulmányait, képesítését, katonai szolgálatát bizonyító
oklevelek s orvosi bizonyítvány és ha nős, esketési >
anyakönyvi kivonat alapján, alólírott elnökséghez május r
15-ig beterjesztendő kérvényen.
A megválasztott tanárok az orsz. tanári nyhgdij-1
intézetnek kötelezett tagjai s állomásaikat f. é. szép- •
tember 1 -én elfoglalni kötelesek.
Hódmezővásárhely, 1906 április.
I'ap Imre,
lelkész ós, a gimn. igazgatótanács' elnöke,.

P á l y á z a t .
A solti ev. ref. egyházmegyébe kebelezett s halálozás folytán megüresedett dömsödi ref. egyház lelkészi
állására pályázat hirdettetik.
A lelkészi javadalom a dunamelléki ref. egyházkerület 1896. évi októberi közgyűlésének 126. sz. jegyzőkönyvi határozatával 2800 koronára értékeltetett és így
az egyház II. osztályú.
Pályázati kérvények f . é. május 9-ig Baky István
espereshez Ersekcsanádra (postahely) küldendők.
Kunszentmiklós, 1906. április 12.
Baksay

Sándor,

ref. p ü s p ö k .

Pályázat helyettes tanári állásra.
A budapesti ágost. hitv. .ev. főgimnáziumba ti egy
klasszika-philológiai helyettes tanári állás betöltendő.
Az állás egyelőre csak egy esztendőre töltetik be
és évi 2000 kor. (kétezer korona) javadalmazással jár.
mely havonkénti részletekben előre fizettetik.
Pályázhatnak a rendtartás szerint oly ág. hitvallású és ev. református egyének, a kiknek legalább szak :
vizsgájuk van; az oklevelesek és gyakorlattal bírók
előnyben részesülnek.

Az életkort, a végzett tanulmányokat s esetleg az •
ö
eddigi működést tanúsító okmányokkal felszerelt kérvények f . évi május hó 20-ig a főgimnázium
igazgatósá^
gához (Városligeti fasor 19—28. sz.) küldendők be. Sze- •
mélyes bemutatkozás kívánatos.
J
Budapest, 1906. április hó 6-án.
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A MAGYAR
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KIRÁLYI

f zene-akadémia
és nemzeti zenede
mélyen tisztelt Tanári kara szive in elismerte, hogy

Dr. Mágőcsy-Dietz

Sándor,

Ülbrich

első isk. felügyelő.

R E M É N Y I
M I H Á L Y
l i u c l I ) e s t , K i r é l y = u t o a 4 4 I '.
mű-hegedű készítő saját készítményű he- 1
gedíii nemcsak kitűnő hangú és művésziesen készült hangszerek — de a külföld jelenkori mesterkészítményeivel a i
versenyt sikeresen kiállják, azért
ha jó hegedűt akar v e n n i ; ezt j u t á n y o s

Sándor,

igazgató li.

á r b a n csakis Reményitől szerezheti be,

Felelős szerkesztő: H a m a r István.

ha hegedűje el van t ö r v e : a z t k e z e s s é g <
mellett Reményi m e g j a v í t j a ,
ha hegedűje gyenge vagy nem szép hangú : -

tétessen bele legújabb Reményi-féle hang- '
fokozó gerendát, mely által az sokkal jobb, j
erősebb, szebb és kellemesebb hangot kap. ?

NYILTTÉR. *

Biztos siker b á r m e l y h e g e d ű - v a g y g o r - '
d o n k á n á l , — ha hegedűje nem szép l a k - ,
kozású — Reményi o l a j l a k k j a által s o k k a l *

Salvator

Természetes

szebb és értékesebb lesz.

vasmentes

üithion-forrás
kitiinő hatású

Ha tiszta tartós húrra van szüksége, v e g y e n <
„Reményi Burmester"-féle q n i n t t i s z t a h ú r t *

»ese-, hólyag-, rheuma-,
<i k ö s x v é n y b á n t a I m á k n á l , v i z e l e t ! n e h é z s é g e k n é l , c z u k o r *
b e t e g s é g e k n é l , a l é g z ő - és e m é s z t é s i s z e r v e k h u r u t a l n á l .

Budapesten, Király-utca 44/P. alatt, holdús
raktál;ít találja az összes hangszereknek. <
Valódi
violák
francia

Salrntn*- -fm-rá' iqiZGitóSiíqi Eperjest*-

mm

'

olasz, francia,

angol,

német

és magyar

régi mesterbegedük,

*

és gordonkák vétele és Riadása a legmagasabb árakig, i-inom <
vonók, tokok, gyanták,
valódi „Weichold'-húrok, legújabb
szerkezetű és niszes kivitelű c i m b a l -

m o k . — Iskolák, dalárdák ós templomok
részére
H A európai
R M OésNamerikai
I U M bereudezésfi
O K .

Az összes
fa-, r<"i.-. fuvtf- ín Aiő-linn^Nzefek,
öiiiitííltödfí 5r.eiieiníív«>k javítása és
hangolása kezesség melleit.
< » r a m i n o p h o n beníílfí (r^pirííl
Itiilöu Ar jesj'/íU.

forrás

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál ós emésztési 'nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.

)

Altalános

>«c» c-íV-o

árjegyzék

ingyen és

o

-

'

x

c

*

.

i

Országh S á n d o r
orgona- é s
harmoniumgyároH
cs. és kir. udvari szállító

Kívánatra telítésnélküli töltést is szállít a

Szt. Lukácsflirtlő Kútvállaiat Budán.

bérmentve.

<»••{><»

R.-PaHot'a ( B u d a p e s t m e l l e t t )
Alapíttatott 1861-ben.

K rovatban foglaltakén nem vállal felelősséget a

Az 1885. é v i k i á l l í t á s o n « N a g y d í s z o k l é \ é l » é s
« F e r e n c z - J ó z s e f l o v a g r e n d d e l n , az 1904. é v i v e s z prémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azonkivül s z á m t a l a n k i t ü n t e t é s é s e l i s m e r é s .
Készít k e l l e m e s é s t ö m ö r h a n g ú , l e g j o b b é s l e g újabb rendszerű o r g o n á k a t . Elvállal javításokat
és á t a l a k í t á s o k a t . K i s e b b o r g o n á k k é s z l e t b e n v a n n a k . Szolid m u n k a é s j u t á n y o s á r a k . Áz o r g o n á k
jóságát m i sem bizonyítja inkább, mint a z , h o g y
a g y á r a l a p í t á s a ó t a 4 0 0 - n á l t ö b b ú j o r g o n a lett
megrendelve és készítve.

Szerk.

HIRDETÉSEK.

Árjegyzék és részletes tervezet kivftnatvci
díjmentesen, kllldetík.
Ezen

czégtáblán i s -

merhetők fel szón üzletek,
egyedül

a melyekben
árufítlatnak

eredeti SINGER varró-

A m i gépeink n e m
szorulnak

Torony-órák

ajánlásra.

Csak arra kérünk
ügyelni,

hogy

palota-, városházi, gyári, laktanya-órák berendezését a legelőnyösebben eszközli

kellő

helyen vásároljon.

M Ü L L E R
MAJER

utóda

Budapest, VII., Csömöri-út 50.

Singer Co. Varrógép Részv. T á r s .
Budapest: IV., Újviíág-utcza íG.
Budapest : VII., Kerepeái-ut 32.
IV., Muzeum-körut 27.
„
VII., Király-utcza 52.
,
„
VI., Teréz-körut 21.
„
II., FŐ-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva; Hitel Márton-u. 37,. Vácz: Széchényi-u. 14.

J Á N O S

KAROLY

Első magyar óragyár gőzeroberendezéssel.

Képes

(Saját ház.)
árjegyzékek, költségjegyzékek ingyen.

Pontos és legjobb

órák 5 évi jótállás mellett,
egyházi szent edények,
úrvacsora-kelyhek, =
borkancsók, keresztelőkannák és medenczék,a r a n y és e z ü s t é k s z e r e k , e v ő e s z k ö z ö k ,
,
chinaezüst dísztárgyak.
= =
J a v í t á s o k r a és vidéki m e g r e n d e l é s e k r e k ü l ö n ö s
gondot fordítok. — Árjegyzék

20 00

rajzzal

i n g y e n és b é r m e n t v e .

POLGÁR

KÁLMÁN

műórás

Budapesten, Erzsébet-körút 29.
mWwwl]
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szenzácziós theologiai újdonság.
I. AFOLOGETIKA.

III. DEBRECZENI LELKÉSZI TÁR.

í r t a : Eröss Lajos debreczeni ev. ref. theologiai tanár.
1. rész Az Istenről. II. rész A világról. III. rész Az emberről. IV. rész A vallásról. Hasonló nagyszabású munka
a magyar theologiai irodalomban még nem jelent meg.
Ára a 356 oldalra terjedő nagy 8-adrét alakú kötetnek
csinos vászon kötésben 8 korona.

(Gyakorlati ev. ref. Papi Lexikon.) 111. kötete. Szerkeszti
S. Szabó József felavatott lelkész, debreczeni kollégiumi
tanár. Ezen nagyszabású műnek immár III. kötete jelent
meg. A szerkesztő legnevesebb írói gárdának tagjai*
val állítatta össze, figyelembe véve az I. és II. kötetre
beérkezett észrevételeket, úgy hogy ezen kötet világos
kincsesbányája az egyházi beszédek gyűjteményének és
hisszük, hogy ennek kiadásával szolgálatot tettünk a
nagytiszteletű lelkészi karnak. Ara az 592 oldalra terjedő nagy 8-adrét kötetnek csinos és erős vászonkötésben 10 K. Az egész 12 kötetre terjedő mű ára 120 K.

Megszerezhető havi 1 koronás részletfizetésre is.

II. EGYHÁZI BESZÉDEK.
lila : Lévay Lajos sárkereszturi ev. ref. lelkész. A népszerű szerző műveinek ez már IV. kötete, melyet bővebben ismertetni feleslegesnek tártjuk. Szerző munkái
közkézen forognak és bátran állíthatjuk, hogy a gyakorlati szükséglétének megfelelőbb mű még nem jelent
meg a könyvpiaczon. A kötet tartalmaz 17 egyházi beszédet, függelékül szertartási beszédet és imákat, még1
pedig 1 keresztelési, 1 egyházkelési, 1 konfirmácziói,
2 esketési és 1 áttérőhöz intézett beszédeket, részben
megfelelő imádságokkal együtt; négy halotti beszédet
és végül egy emlékbeszédet Szász Károly püspök felett.
Ára a 232 oldalra terjedő nagy 8-adrét alakú kötetnek
csinos és erős vászonkötésben 6 kor.
Megszerezhető 1 koronás havi részletfizetésre is.

Megrendelhető havi 2 koronás részietfizetére is.
Az itt felsorolt 3 munka együtt egyszerre -megrendelve megszerezhető 2 koronás kedvezményes havi
részletfizetésre is.
Megrendelések küldendők :

F.S
előbb László Albert és társa
protestáns irodalmi könyvkiadóhivatalába

DEBRECZENBEN,

Kossütll-lltíií&a 11. V/ŐMí,

Mindennemű

iskolapadok,
iskola-, tornaés

óvodaberendezések
és szabadalmazott

gyermekpadok
gyártása.

A gyönyörű hang, melyet a világhírű, legjobb gyártmányú,
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng dicséretet. 65 frtfól minden árban kapható.

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár,

STOWASSER J • hangszergyáros,
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek szállítója.

Budapest, II., Lánczhíd-utcza 5.
Az összes hangszerek
javítása különleges szakszerű pontossággal, jutányos áriban; kezesség
minden egyes
hangs z e r n é I.

Árjegyzékkel készséggel szolgálunk ingyen
és bérmentve.
cJjt c J t e j t c i í c J Í

eií

eüí eJí cJt

böl mindenki
kérjen mutatványszámot Sárospatakról.

f | A MII

AUilJ
REF. ZENEKÖZLÖ1W

e j t cJS

eJíí

c^S

Árjegyzék, minden egyes
hangszernél külön, kivá
italra b é r n i e n t v e küldetik.

cJft c ^ S c J t c i í í

Párisi világkiállítás:

<3?

Grand-Príx. 1900.

Kwizda Ferencz

János

Kivitel nagyban és kicsinyben.

és kir. osztrák-magyar, kir. román és bolgár
berezegi udvari szállító,
kerületi gyógyszerész Korneaburgban. Bécs mellett.

KWIZDA- féle RESTITUTIONSFLUID

A

legjobb

kályhákat és ^ ^ k a n d a l l ó k a t
császári és Jrfjrá.lyi

szállít

H E I M H.
Budapest,

cs. és kir.
mosóvíz,
lovak

u.dTraJrt szállító
Tlionet-udlvar*

Különlegességek; templomok, csaladi házak, i s k o l á k , i r o d á k s t b . részére. T ö b b
m i n t 1 0 0 , 0 0 0 van b e l ő l e h a s z n á l a t b a n

szab.
részére.

Valódi
csak ezzel
a vódőjegygyel.

1 üveg ára 2 korona 80 fillér.
Negyven év óta az udvari istállókban, a katonaság és magánosok nagyobb istállóiban használatban van nagyobb munkánál
elő- és utóerősítőül, inak merevségénél stb. Azidomításnál kiváló
munkára képesíti a lovakat.

MEIDINCER-ÜFEN

ÉJL

Prospektusoké® költségvetések Ingyen és bérmentve.
Beszerezhető esakÍ9 a gyárban vagy a
raktárban.
B u d a p e s t e n
T h o n e t - u d v a r b a n .

JVEétrif* V

1

l í t o t í f ) i O . SÍC.

Orgonaépítési m ű intézet.

Kwizda

Fluidja

Kigyó védjegy (Turista-fluid).
Régi jóhírü aromatikus szer
(bedörzsölésre) az emberi test
izmainak erősítésére és edzésére. Eredményesen használva
turisták, kerékpárosok s lovaglók
által nagyobb túrák utáni erősítésre és erőgyűjtésre.
Ára \ palaezk 2 K — fill.

. Va „ 1 , 20 »
Képes árjegyzék iügyen én
bérmentve.
Főraktár Magyarország részére :
T ö r ö k J ó z s e f gyógyszerésznél.
Bpest. Király-utcza 12 és Andrássyút 26. szám
HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. É S K I R . UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA

R i e g e r Ottó
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

Budapest, Y I L , Garay-utcza 48.
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Ferenez József-rend lovagja.
A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
csőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 30 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt árban elvállalja. — Tervezetek é«
rajzok kívánatra díjmentesen.
BUDAPESTEN.

PROTESTÁNS
E G Y H Á Z I ÉS ISKOLAI L A P

Hirdetési díjak :
Két hasábos egész oldal . . . .
Fél oldal
Negyed oldal
Nyolczad oldal

40
20
10
5

kor.
kor.
kor.
kor.

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő
HAMAR,
ISTVÁN.
Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a hová a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjalt stb.
intézendók.

M e g j e l e n i k m i n d e n vasárnap.
Előfizetési ára :
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 fillér.

TARTALOM. V e z é r c z i k k : A Kálvin-szövetség. Dr. Székely József. — Énekeskönyvünk ügyében. Seprődi János. — I s k o l a ü g y :
Van-e szükség felekezeti felsőbb leánynevelő-intézetekre ? Muraközy Ilona. — T á r c z a : A szabadság régi és új elméleteiről. Ágoston Sándor. — K ö n y v i s m e r t e t é s : Buddhista Katekhismus. G-arzó G-ijula. — B e l f ö l d : A ref. egyetemes
konvent ülései. Tudósító. — Irodalom. — E g y h á z . — Iskola. — E g y e s ü l e t . — K ü l ö n f é l é k . — P á l y á z a t o k . —
Hirdetések.

detését elegendőnek tartotta arra, hogy az egyház
betöltse a társadalmi kérdést illető feladatát is.
Még alig- alakult meg, már is nekiestek s a Végeredményében ugyanide jut a szoczializmus is,
legkíméletlenebb támadásban részesítik. Némelyek mely az egyház segítségét elutasítja s az anyagi
meggyanúsítják mindenféle klerikális-feudális czél- kérdésekben az erkölcsi vonatkozásokat figyelmen
zatokkal, mások fölöslegesnek tartják az újabb kívül hagy va, a társadalmi kérdés megoldását
egyesülést, a külön szervezetet s utalnak az egy- tisztán gazdasági alapra helyezi.
E két túlzást elkerülve, megadhatjuk a feltett
házra vagy a nem rég alakult belmissziói egyesületre, mint a melyek hivatva vannak a kijelölt kérdésre a feleletet, mely nem lehet más, csakis
munka elvégezésére. Arról elfeledkeznek, hogy a igenlő. Az egyháznak kétségkívül van a szocziális
kijelölt munka nem végeztetik el. Foglalkozzunk kérdés megoldása körül feladata, szerepe. Es csak
e támadásokkal s lássuk, van-e a Kálvin-szövet- annak az egyháznak van jövője, mely a helyes
utat megtalálva, e szerepét, feladatát a legjobban
ségnek létjogosultsága?
A kérdés tulaj donképen ott dől el, hogy mi- tölti be. Az egyháznak minden korban megvannak
képen felelünk egy másik kérdésre, nevezetesen a maga specziális feladatai s ezek megoldásától
arra: van-e az egyháznak feladata, szerepe a szo- függ a jövője. Látjuk, hogy a római egyház és a
cziális kérdés megoldása körül ? Itt azután kétféle protestantizmus között a harcz az újabb korban
túlzástól kell óvakodnunk. Az egyik az, mely sze- ismét mind élesebbé válik, s nagy csalódás volna
rint a szocziális kérdés megoldása a maga tel- gondolni, hogy e harcz a tudományos dedukcziók
jességében az egyházra vár. Erre az álláspontra vagy dogmatikai viták mezején dől el. A küzdehelyezkedik a római egyház, midőn régi, kivált- lem s a döntő ütközet színtere a szocziális kérdés
ságos helyzetét, hatalmát féltve, igyekszik a kér- mezeje, s a győzelem azé az egyházé, • lelyik a
dés megoldását teljesen a maga hatalmi körébe néptömegre a legerősebb s egyszersmind legüdvövonni s a szoczializmus hatalmas áradatát egyedül sebb befolyást tudja gyakorolni.
idvezítő medrébe terelni. A másik túlzás, mely
De vájjon miben áll az egyház szocziális
szerint az egyháznak a szocziális kérdés körül feladata? Semmiesetre sem abban, hogy mint egy
semmi feladata nincs. Istenországa lelki ország, új társadalmi rendszer létesítője lépjen fel, avagy
az egyház lelki javakért küzd s így az anyagi a meglevő társadalmi rendszernek minden hibáival,
kérdések mellett közönyösen haladhat el. E hang- fogyatkozásaival együtt védelmére keljen. A szonak adott kifejezést a Kálvin-szövetség alakuló czializmus egyházellenes irányzata főleg annak
gyűlésén Nóvák Lajos, midőn az evangéliom hir- tulajdonítható, hogy az egyház a konzervativizmus
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szolgálatába szegődve, a meglevő társadalmi rendszert minden gyarlóságával együtt védelmébe vette
s a társadalmi reform sürgetőire már eleve anathemát m o n d o t t ; vagy pedig felismerve, hogy a
szoczializmus eszméi n a g y tért hódítanak, belemerült a pártpolitikába s a „keresztény szoczializm u s " hamis firmája alatt igyekezett a társadalmi
reformeszméket a m a g a konzervatív czéljainak
megfelelően módosítani. Az e g y h á z n a k pártokra,
osztályokra tekintet nélkül kell eljárnia a társadalmi m u n k a terén ; az egyház tehát nem lehet
sem szoczialista, de nem lehet konzervatív-liberális
stb. sem, hanem mindig evangéliomi egyház. Nem
állhat csak a szegények mellé, hogy a g a z d a g o k
ellen m e n n y d ö r ö g j ö n ; de nem is léphet fel mint a
g a z d a g o k pártfogója, hogy a szegényeket nyomorús á g u k ellen való panaszaikban mindig csak a
mennyei üdvösségben lelendő kárpótlással biztatgassa. Az e g y h á z n a k az evangéliomot, e társadalmi újjászülő erőt kell bevinnie a társadalmi élet
minden nyilvánulásába, intézményébe. H o g y szoczializmus van, a n n a k épen az az oka, hogy az
egyház megfeledkezett e hivatásáról, letért arról
az útról, mely a társadalomnak az evangéliommal
való á t h a t á s á r a vezet s az emberi sziveken a szeretet uralmát valósítja meg. E z útra visszatérve,
társadalmi összes intézményeinknek az evangéliommal való áthatására kell az egyháznak törekednie,
hogy így mindazt, a mi a szoczializmusban igaz
és jó, nem erőszakkal, hanem szeretet által megvalósítsa, a n n a k szeretetlen, evangéliomellenes tanait
pedig ártalmatlanná tegye. Ily irányú munkából
az evangéliomi egyháznak ki kell venni a maga
részét, hacsak jövőjéről könnyelműen vagy kishitűen lemondani nem a k a r .
Dr,

Székely

József.

Énekeskönyvünk ügyében *
Motto : Csak nyugodtan ! !

Ha a harag és igazság egymással egyenes arányban állanának, akkor Szügyi Józsefnek ellenem irányuló
czikkéből csak űgy csepegne az igazság, mint a jégcsapból a viz így tavasz felé. De már a közmondás is
úgy tudja, hogy harag és igazság egymással fordított
arányban állanak.
Szügyi mindazt a keserűséget, mi őt és dallamozó
társait a próbaénekeskönyv ügyében eleddig érte — és
sok érte, valljuk meg! — most rám zúdította. Rám
* A Ref. Zeneközlöny felkérése folytán a f. évi 13—15.
számban közöltem Szügyi Józsefnek az énekeskönyv megújítása
tárgyában Seprődi Jánosnak a Prot. Szemlében megjelent czikkére
adott válaszát. Az audiatur et altéra pars elvéből kifolyólag,
Seprődi J. úr kérelmére, helyet adok most a feleletnek is. A mikor azonban ezt teszem, azt az óhajtásomat fejezem ki, hogy a
viták helyett sokkal szivesebben látnám az új énekest.
Szerh.

zúdította akkor, a mikor semmi oka sem volt rá, mert
hiszen én őt a Protestáns Szemlében egyáltalában nem
bántottam, s rám zúdította oly módon, a hogy tőle nem
vártam s a hogy tán ilyen komoly ügyben nem is
időszerű.
No de hát ez csupa lira I Nem érdemes rajta fennakadni ! S mivel a fenti mottót nemcsak a Szügyi
számára, de a magam számára is írtam, lehetőleg nyugodtan igyekszem megfelelni czikkénok minden egyes
pontjára.
Lássuk először is azt a két szépséghibát, melyet
Szügyi felemleget. Első, hogy czikkem ,.bőbeszédű",
második, hogy a dallamokra vonatkozó rész „zavaros".
Hát kérem szeretettel, az a czikk valóban lehetne
tömörebb; de akarattal van egy kissé terjengősebb,
bőbeszédűbbb formában előadva. Az a gondolat vezetett,
hogy Magyarországon nagyon kevés általában a zeneértő, sőt magában az énekügyi bizottságban is egész
csomó ember van, a ki saját beismerése szerint is, csak
szóból ért a zenéhez, még pedig sok szóból, sok magyarázgatással. Ezért olyan az a czikk, a milyen. S a
Protestáns Szemle szerkesztője tanúskodhatik mellettem,
hogy én magam „bőbeszédűnek" jeleztem kisérő levelemben a czikkemet, de megokoltam, a miért bőbeszédű.
Kérem tehát Szügyi Józsefet: legyen egy kis irgalommal irántam !
Második baj, hogy czikkem zavaros. Hát kérem:
zavaros annak, a kinek zavaros. Ha épen olyan zavaros
volna, a milyennek Szügyi állítja, a Protestáns Szemle
bizonyára nem fogadta volna el. De mindenkit kérek:
ha nincs alkalma a Protestáns Szemléből a czikket eredetiben olvasni, olvassa el a Szügyi czikkében bőven
kivonatolt részleteket és bár minden átmenet nélkül
állanak ott a részletek, ítélje meg: meg lehet-e azokat
érteni ?
Csak kétféle ember nem érti meg azokat. Egyik, a
ki zenei dolgokról soha egy szót sem hallott. Másik, a ki
egyáltalán nem akarja megérteni. Szügyi az utóbbiakhoz
tartozik. Ot annyira elfogulttá tette az a viszony, melyben a Próba-énekeskönyvvel van, hogy valóban minden
tiszteletein mellett is kénytelen vagyok kételkedni a felett,
hogy ő képes volna ebben az ügyben nyugodtan és
igazságosan ítélkezni. Kitűnik ez, mihelyt kifogásait
rendre vesszük.
I.
Ennek az első pontnak az a lényege, hogy én a
zsinatnak 1905. decz. 9-én hozott határozatát félreértettem.
De azt mondja Szügyi, az sem lehetetlen, hogy szándékosan magyarázom félre. Ez utóbbi feltevés rám nézve
annyira megalázó, hogy egész tisztelettel visszautasítom.
És hiszem, hogy maga Szügyi is belátja túlságos hevességét, ha megmondom neki, hogy én czikkemet még
1905. június havában beküldöttem a Protestáns Szemlének, a mikor a konvent elnapoló ítéletét kimondta s
a mikor az a zsinati határozat, a melyet én, szerinte,
félremagyarázok, még a jövő méhében pihent.

A dolog ugyanis úgy történt, hogy czikkem akkor
nem jelenhetett meg s később megtörténvén a zsinati
határozat, a szerkesztő úr jónak látta czikkemet a megváltozott helyzetnek megfelelően kibővíteni a maga jószántából azzal, a mit épen Szügyi kifogásol. És nagyon
köszönöm a Protestáns Szemle szerkesztőjének ezt a
kibővítést, mert ezzel is bizonyítja, hogy vannak és
sokan vannak, a kik arról a bizonyos zsinati határozatról
nem úgy gondolkoznak, a hogy Szügyi és a dallamozóbizottság szeretnék.
Szügyi haragszik, hogy én, mikor programmot
készítettem, a híres Próba-énekesről tudomást sem vettem — (pedig vettem!) — de vájjon, liogy fogadja azt,
ha figyelmébe ajánlom, hogy igen sokan vannak, a kik
úgy tudják és azt tartják, hogy a zsinatot egyáltalában
nem köti ebben az ügyben semmi tekintet s ha úgy
látja jónak, minden konveriti és nem konventi határozatot
félretehet s elrendelheti az énekeskönyvnek új programm
alapján való újítását.
Minden csűrés-csavarás nélkül, nyíltan, egyenesen
kérdem Szügyitől: Meg van-e kötve a zsinat keze és
hozzá van-e kötve a Próba-énekeskönyvhöz, vagy nincs ?
Ha hozzá van kötve, akkor valóban felesleges munkát
cselekedtem. De ha nincs, akkor az a bocsánat felesleges,
mellyel Szügyi czikkének ezt az első pontját bevégzi.
II.
Ebben a második részben a szövegi részre adott
programmal foglalkozik Szügyi. Itt, leszámítva az erdélyi
énekekre vonatkozó furcsa megjegyzését, melyet hallgatással mellőzök, két lényeges kifogást tesz.
Egyik az, hogy igen konzervatív vagyok a javításokban. Hát kérem szépen, ez igaz. De bátor vagyok
megjegyezni, hogy bár az énekügyi bizottság is lett
volna annak idején olyan konzervatív, a milyennek
engem most Szügyi vádképen emleget. Egyáltalán csodálkozom ezen a vádon. Hiszen az énekügyi bizottságnak
eddig az egyházmegyék és egyházkerületek, a konvent
és egyesek véleményének egész tömegéből meg kellett
volna érteni, hogy tulajdonképen nem én vagyok igen
konzervatív, hanem a nép és az a közönség konzervatív,
melynek az énekeskönyv készül.
Kérem, tessék csak nyugodtan utána gondolni. A
bizottság munkálatát, a mint maga az elnök a konventhez intézett jelentésében előadta, 5 egyházkerület közül
elvetette 4 és elfogadta, de az is bizonyos fentartásokkal,
egyetlenegy egyházkerület, az, a mely egészen véletlenül
épen a bizottság elnökének egyházkerülete. És mindenütt
legfőbb okul a sok újítás, furás-faragás volt feltéve,
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melynek folytán nem újított, hanem új énekeskönyvet
készített a bizottság.
Ilyen körülmények között dicséret és nem gáncs az,
a mit Szügyi programmom ellen felhoz. És nem annyira
konzervativizmusnak, mint csupán előrelátó óvatosságnak
és kiméletességnek kellene nevezni, mikor keresem
czikkemben azt a középarányost, a mely az unió feltételeinek is, a közönség maradi természetének is s a
jobb és fejlettebb ízlésnek is a lehetőség határain belül
megfelel.
A bizottság csinált egy énekeskönyvet a maga ízlése
szerint, a nép, a közönség vallási természetének és művészi készültségének és szükségletének szinte teljes
figyelmen kivül hagyásával. Ezt a közönség nem fogadta
el. (Azt hiszem, ha valami, csupán ez kötheti a zsinatot!)
Lássunk tehát egy olyan énekeskönyvet, a mely számol
az igényekkel és a lehetőségekkel. Erre adtam én a
programmot. És ha ebbe a Próba-énekes úgy egészében
egyáltalában nem fér bele, annak oka nem én vagyok.
Az okot Szügyi ós az ónekíigyi bizottság legkönnyebben
észreveheti, ha magát jól körülnézi.
Másik kifogás, hogy nem két ember, de több tagú
bizottság való efféle feladatra. így csinálták a francziák
s így csinálják az evangélikusok stb. Ezt mondja Szügyi.
Hát kérem, hogy az a 12 tagú franczia bizottság
miképen oldotta meg a maga feladatát, annak megítélésére nem tartom magam jogosultnak; mert nem ismerem a franczia népnek és közönségnek sem vallásos
szükségletét, sem művészi készültségét. Hogy az evangélikusok bizottsága miképen oldja meg a maga feladatát,
azt sem én nem tudom, sem Szügyi József, mert abból
csak még ezután lesz valami. Ok bizonyára tanulni fognak a mi esetünkön.
Ez a két példa tehát, a melyet Szügyi felhoz,
kiesik a számításból. Ellenben számításba jöhet, hogy miképen oldotta meg a maga feladatát az a 30 tagú bizottság, a mely a Próba-énekest készítette. Erről már annyiszor szólottam, hogy senkit sem akarok vele untatni.
Egyszerűen utalok a Próba-énekesre adott bírálatomra és
a Protestáns Szemlében megjelent czikkemre, melyet
Szügyi nem értett meg; de hivatkozom főleg az 1904.
konventi jegyzőkönyv 79-ik számához mellékelt számadásra, a hol a 7200 korona tiszteletdijat a munkások
maguk között szétosztották; és hivatkozom azokra a
következtetésekre, melyeket e számadásból a Debreczeni
Prot. Lap 1905. 25. számában kihoztam.
Kitűnik ezekből a kétszerkettő erejével, hogy a
bizottság jó nagy része nem csinált semmit, hanem, mint
az ilyen bizottságokban szokott lenni, örvendett azon.

M A G V A K A T

olcsóbban senki sem ad, mint
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hogy akad 3, 4 ember, a ki dolgozik. A hiba nem
abban van, hogy a Próba-énekeskönyvet 2 / 3 részben
egyetlen ember készítette. A hiba nem a mennyiségben
van, hiszen én is azt vallom, hogy egy ember jobban
elvégezheti, mint harmincz. A hiba a minőségben van
és abban a körülményben, hogy egy-két ember munkája
úgy jelent meg a világ előtt, mintha készítette volna
30 tekintélyes ember.
A ki a Próba-énekeskönyv valóban szomorú történetét meg akarja érteni, ezt figyelmen kivül nem hagyhatja. De az sem feledkezhetik meg az efféle bizottsági
munkálatok természetrajzáról, a ki új programmot ad a
munkához. Ezért szólottam czikkemben erről. Ha Szügyi
József más véleményen van, legyen az ő hite szerint;
ámde mindenki megvárhatja tőle s így én is, hogy mielőtt ellenkező véleményét kimondaná, előbb az ellenvélemény érveit czáfolja meg s a maga véleményét
okokkal sánczolja körül.
Mivel mindezt Szügyi elmulasztotta, fentartom eddigi
véleményemet s rátérek czikkemnek harmadik részére.
Seprődi János.
(Folyt, következik.)

ISKOLAÜGY.
Van-e szükség felekezeti felsőbb leánynevelő-intézetekre ?
Az elmúlt 1905. év deczember havában folyamodást nyújtottam be a budapesti ref. egyház tanácsához,
melyben az egyház közbenjárását kértem arra, hogy
egy, a Tisztviselő-telepen felállítandó, internátussal egybekötött felsőbb leánynevelő-intézet nyitására engedélyt
kaphassak, mert nekem, mint magánosnak, az egyház
hozzájárulása nélkül nem engedi meg az állam, hogy
felekezeti iskolát nyissak.
Ez alkalomból az egyháztanácsnak egy nagyon tiszteletreméltó tagja arra intett, hogy ne akarjak felekezeti
iskolát nyitni, mert mai napság nincs már helye a felekezetieskedésnek.
Minthogy többen is lehetnek hasonló nézetben,
engedtessék meg nekem, hogy kifejtsem, miért óhajtok
én protestáns leánynevelő-intézetet nyitni.
Czélom eredetileg, a felekezeti jelleg gondolata
nélkül, első sorban csak az volt, hogy a dunamelléki
egyházkerületben lakó protestáns szülők leányai számára
is létesítsünk olyan intézetet, melyben magasabb műveltséget sajátíthassanak el, a nélkül, hogy közömbösekké
válnának saját vallásuk iránt. Eddig igen sok protestáns
szülő volt kénytelen zárdába adni gyermekét, mert az a
még korlátolt számú, internátussal egybekötött állami
intézet, nem fogadhatta be az összes növendékeket, kik
felvételért folyamodtak. Minthogy azonban a zárdákat
ma már a r. katholikus gyermekek is megtöltik, természetes, hogy a protestáns leánykák kiszorulnak, mert
azt nem is kívánhatjuk, hogy a mieinknek adjanak első-

séget saját hitsorsosaikkal szemben, az ő vagyonukból
föntartott intézetekben. Ha tehát sem az állami iskolákban, sem a zárdákban nincs hely: nekünk magunknak
kell felekezeti felsőbb leányiskolát állítanunk, itt a dunamelléki egyházkerületben, mint a hogy a kerületek legtöbbje létesített ilyen intézeteket, nagy áldozatok árán is.
Iskolámnak részletesen kidolgozott tantervében kidomborodik a protestáns jelleg s egyebekben is a jó
Istenbe vetett hit és a krisztusi szeretet ápolását hangsúlyozom erőteljesen, hogy ne csak művelt, de vallásos
nőket, áldozatkész felebarátokat bocsáthassak ki majd
felállítandó intézetemből.
Én a protestáns szülők leányaiból jó protestáns
nőket is szeretnék nevelni, kik hittel, meggyőződéssel
ragaszkodjanak vallásukhoz s ne legyenek hajlandók
azt érdekből mással fölcserélni ; mert nem lehet szilárd
alapja az erkölcsi életnek az a vallás, melyet tetszésünk
szerint bármikor könnyen, vagy legföljebb némi lelkifurdalással, de mégis el tudunk hagyni.
Ebben már felekezetieskedem; de ugyanazt teszi
mindenki, a ki hozzájárul ahhoz a munkához, mellyel
egyházunk vezető tagjai a közömböseket fölserkenteni,
az ingadozókat a protestáns hitben megszilárdítani s a
növekvő nemzedéket a vallásosságban nevelni igyekeznek. Más felekezetek is mindent elkövetnek, hogy a
vallásosság ápolásával vessenek gátat az erkölcsök általános sülyedésének; de minden felekezet csak a maga
vallását ápolhatja igazán lelkesedéssel. Az egyház minden egyes tagja vétkes mulasztást követ el, ha ebbeli
kötelességét elhanyagolja, mert mi elmaradtunk és sok
a pótolni való. A római egyház tagjai már sokkal régebben alakítanak a társadalom minden rétegében köröket,
társulatokat, egyesületeket, mint mi. Folytonosan alapítják az iskolákat, pedig már évszázados mintaiskoláik
vannak. De tudják, hogy a megállás után visszaesés
következik, azért nem szűnnek meg újakat létesíteni, a
régieket pedig a kor színvonalán föntartani, bővíteni,
nagyobbítani. S ha egyik-másik iskolájuk hírneve időnként aláhanyatlik is, újra fölvirágoztatják lelkes és buzgó
munkával. Az ő leánynevelő-intézeteikből kikerült fiatal
leányok a legritkább esetekben feledkeznek meg a beléjük csepegtetett hitről annyira, hogy megcsúfolnák, vagy
megtagadnák vallásukat, a mire a mi protestáns leányaink körében — fájdalom! — gyakran látunk példát.
Az ilyenekből aztán magával meghasonlott, elégedetlen,
boldogtalan teremtés válik, ki nyugtalanul keresi lelkének békéjét s élete csak vergődés. Csalóka fényt követve
veti bele magát az élvezetek árjába, vagy lázasan foglalkozik irodalommal, művészettel, tudománnyal, míg azt
hiszi, hogy azért boldogtalan, mert „egyénisége nem
érvényesülhet". De mily vigasztalan, sötét kétségbeesés
fogja el, mikor illúziói szétfoszlanak s meglátja, hogy
hírnév, dicsőség, fény, ragyogás mily fagyasztóan hideg
a nélkül az isteni szeretet nélkül, mely a legnyomorultabb embert is testvérünkké avatja s melyben világosan
érezzük az Istennel való közösséget. S az ilyen szegény

teremtés nemcsak maga boldogtalan, de boldogtalanok
környezetében még azok is, kikhez a természet törvénye
szerint még a legönzőbb lény is ragaszkodik. Mert hogy
tudjon családot boldogítani az, ki maga sohase ismert
nyugodt boldogságot? Mint feleség, testvér vagy anya
nem tudja megvigasztalni családjának tagjait, ha azok
az élet küzdelmeiben kifáradva elcsüggednek ; sem visszatartani valamely ballépéstől; még jó, ha nem maga
kergeti örvénybe őket nyugtalan, lázongó lelkével. Mert
lázong a hitetlen a sors csapásai ellen: honnan venné
a megnyugvást és reményt? Pedig a lázongó lélek szenvedései megsokszorozódnak. S ha körülményei a bűn
felé sodorják, mi ad neki erőt, hogy a becsület útjáról
le ne tántorodjék, mikor a bűn oly ellenállhatatlanul
csábító? A legtermészetesebb, hogy a kevésbbé okos
habozás nélkül hozzányúl minden tiltott eszközhöz, csakhogy kielégítse pillanatnyi kívánságait. A józan ítéletű
gondoskodik róla, hogy a társadalom ne vethessen reá
követ s óvatosan megőrzi a látszatot. De vájjon jobb-e
azért? Lehetnek-e jók azok a gyermekek, kik ilyen
példa hatása alatt nőnek föl ? Micsoda útmutatást adhat
gyermekeinek az életre egy hitetlen nő ?
. Az úri nők életének példája azonban kihat még
az alsóbb osztályokra is, s ha útját nem álljuk, felbomlik minden erkölcsi rend; így is mindig többen és
többen követik ösztöneiket. De mivel különb az ember
akkor az oktalan állatnál, ha csak ösztöneire hallgat?
Hol az emberi értelem és akarat ? Minek a szellemi
művelődés ?
Évszázadokon át voltak az egyszerű, szerény, de
buzgó vallásosságú protestáns családok az erkölcsi élet
mintaképei. Ma már kevés van olyan; sőt protestáns
családaink körében is épen úgy látjuk az erkölcsök
elfajulását, mint a kevésbbé puritán nézetű felekezeteknél, s nem én vagyok az egyetlen, ki az okot a vallás
iránt való közömbösségben keresem. Az állami és városi
iskolák kitűnőek művelődési szempontból; de a hit- és
erkölcsi élet ápolását a legjobb igyekezet mellett sem
lehet úgy keresztülvinni bennök, hogy a szülők gondatlanságát és hanyagságát, vagy legalább a nevelésben
való járatlanságát ellensúlyozhassák; pedig hogy sok
gondatlan és hanyag szülő van, az elvitathatlan igazság.
A gyermek lelki életének fejlődésével nem sok szülő
foglalkozik; azt hiszi, hogy ha jó hírnevű iskolába
járatja s anyagi szükségleteiről gondoskodott, akkor
minden kötelességének eleget tett. Az ellenőrzésről és
a saját példájának rendkívüli befolyásáról a legtöbbnek
fogalma sincs, különben jobban összeszedné magát gyermeke előtt.
A jól vezetett, — de csakis az igazán nagyon
gondosan és lelkiismeretesen vezetett felekezeti iskolák
a hit- ós erkölcsi élet s azzal az egész jellem fejlődése
szempontjából sokkal tökéletesebb munkát végezhetnek,
mint a köziskolák, pedig azon fordul meg az egész
emberi élet boldogsága.

Ezért szeretnék én a művelődést illetőleg is a
lehető legjobban ellátott, de különösen a vallásos nevelésben igen gondosan vezetett felsőbb leánynevelő-intézetet állítani.
Muraközy
Ilona.

TÁRCZA.
A szabadság régi és ú j elméleteiről.
(Folyt, és vége.)

A független morál tehát csődöt mondott mindannak daczára, hogy a „Társadalom-tudományi Társaság "-ban ós a Szabadgondolkodók Egyesületé "-ben néhány fájós fejű tudós ugyancsak harsogtatja még mostanában is azt a trombitát, mely hivatva volna Jericho
falait ledönteni.
Ezekkel az elméletekkel szemben állítja fel most
már Payot az ő új szabadságtanát, melyet — különös
— a determinizmusban talál fel.
Eszmemenete röviden így vázolható: a jellem,
mint több különnemű erők eredője, okkal-móddal alakítható. Nem ötletszerűen egy „fiat" által, hanem rendszeresen, tervszerűen, hosszú gyakorlat által. A szabadság
tehát nem jog, melyért csak a kezünket kell kinyújtani,
hanem jutalom, mely csak magasztos küzdelem eredménye lehet. Nem kell valami misztikus állapotot érteni
alatta, mert nem egyéb, mint önfegyelmezés, azaz a nemesebb érzések, az erkölcsi ideák fölénye az állatiasság
kitörései között.
Tapasztalati tény, hogy egy erős szenvedély még
a gyávát is hőssé teheti; egy pillanatnyi nemes felbuzdulás hatása alatt az önző is tud ezreket áldozni. Lehet,
hogy később megbánja, de mégis volt egy indok, mely
jellemét, hacsak perczekre is, de képes volt megváltoztatni. A lélektani kutatásoknak most tehát az a czéljuk,
hogy keressék ki azokat a lelki tényezőket, melyek a
jellemben ilyen változásokat hozhatnak létre s azok ismétlése által a változást gyakrabban és gyakrabban megújítva, azt állandó erkölcsi erővé, szokássá, természetté
izmosítják.
Igen ám — mondhatják a fenti két elmélet hívei
— de az önfegyelmezési mindenkinek önmagán kell
végrehajtani s e küzdelmes munkának kezdete is kell,
hogy legyen, tehát vagy vissza kell térni a fiat-hoz, mely
megkezdi a munkát, vagy pedig eleve fel kell tételezni
egy vágy-Sit a jellemben, mely az önfelszabadításra törekszik. Ha pedig valakiből ez a vágy hiányzik, az előre
is tudhatja, hogy elevenen elkárhozott s így ismét csak
a fatalizmusnál vagyunk.
Hogyan kerülte most már ki az ú j elmélet a fiat
és a fatalizmus Scylláját és Charybdisét?
Kezdjük azzal a megjegyzéssel, hogy a tökéletesedésre való vágy, bármily gyönge legyen is, elegendő, mert
azt fejleszthetjük, erősíthetjük, mígnem állandó erkölcsi

iránnyá edződik. Az igaz, hogy a hol ez a legkisebb vágy
sincs meg az önfelszabadításra, ott nem is lehet szabadság.
De képzelhető-e oly absolut züllött emberi lény, a ki —
hacsak teljességei el nem érte az erkölcsi téboly —
egy Pasteur nek áldásteljes életét többre ne becsülné
egy elvetemült gonosztevőénél? „Ez a többre becsiilés,
bámily gyönge legyen is, már elég. Mert többre becsülni
annyi, mint szeretni, vágyakozni, hajlani feléje. Ezt a
vágyat és hajlandóságot, bármily múlékonynak tartjuk is,
ápolhatjuk, erősíthetjük. Nőni fog, ha műveljük és a
psychologia törvényeinek ügyes alkalmazása által át
fog alakulni hathatós elhatározássá." Az új elméletnek
tehát végeredménye ez: „néhány tuczat javíthatatlan
gonoszon kivül (kik mindenesetre már csak a törvényszéki elmekórtan megfigyelési körébe tartozhatnak) mi
mindnyájan a jó gyakorlására vagyunk predestinálva".
Ez új szabadság tehát „csak a determinizmusban és
csak általa lehetséges!" 1
Látnivaló, hogy a modern psychologiai elmélkedés
itt ismét egy olyan dolgot fedezett föl, a mi az evangéliomban s aprót, ker., respektive a kálvinizmus erkölcsi
tudatában már régen megvan, csakhogy egyszerűbb
formában.
Az a tökéletesedés utáni „vágy" a keresztyénség
nyelvén nem egyéb, mint az állatiasságnak, a bűnnek
megutálása s az üdvösség kútfejéhez, a Megváltóhoz
való kivánkozás, a benne való hit. Azt a Megváltót
pedig azért küldötte Isten a világra, hogy: „minden,
valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök
életet vegyen. Mert az Isten az, a ki azt cselekszi bennetek, mind hogy akarjátok, mind hogy véghez vigyétek
(t. i. idvességteket) az ő ingyen való jókedvéből". 2 Vagy
rendszereseben kifejezve: „mi, Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberek, az erkölcsi szabadságot
önmagunkból fejlesztjük ki. az isteni kegyelem által,
melynek teremtő munkássága adja az egyén tehetségeit
(köztük a vágyat az önfelszabadításra); gondviselő munkássága kijelöli a külső életviszonyokat (melyeket a
psychologia törvényeinek ügyes alkalmazása által kiaknázhatunk), megszentelő munkássága az akarati szabadság jóra irányzó és abban megszilárdító erejévé
válik!" 3
Ha pedig végig olvassuk a Payot máskülönben
szép és érdekes könyvét, különösen annak rendkivül
becses gyakorlati részét, ismét csak azt fogjuk látni,
hogy olyan eszközökkel akarja az akaratot nevelni, az
életkedvet felfrissíteni, a lélek energiáját fokozni, a
csüggedőket, blazirtakat, életuntakat a társadalomnak
visszaadni, a mely eszközökkel a keresztyénség 2000
év óta már számtalan lelket újjászült, megmentett nemcsak az élet, hanem az örökélet számára is. Azért, hogy
ő vágynak nevezi, a mi üdvsovárgás, vagy növekedésnek,
1
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3
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a mi a Szentlélek bennünk való munkálkodása, szemlélődő elmélkedésnek, a mi Istenbe való elmerülés, imádság : ez a dolog lényegén mind nem sokat változtat,
legfeljebb gyengíti azon eszközök hatását, melyek a
keresztyénség kezében erejükből még mit sem vesztettek.
A szabadság ez új elmélete — meg kell adni —
bír azzal az erővel, mely a lelkekre hatni képes. A
vele kapcsolatban ajánlt önfegyelmezési módszer s eszközök szintén alkalmasak az akarat nevelésére ; de ez
erejüket nem önmaguknak, hanem mint láttuk és mondottuk, annak a közeli előkelő rokonságnak köszönhetik,
melyben a keresztyén erkölcsiséggel állanak, bár a ki
világra hozta őket, e rokonságot a tudományos terminológia köntösével szégyenlősen takargatja. Fölösleges
pedig ez a nagy szégyenlőség, mert pl. Schopenhauert
már csak senki sem vádolhatja keresztyéni elfogultsággal,
pedig ő mondotta valahol, hogy a mi egy embert megjavítani képes, annak olyan valaminek kell lenni „a mi
kevés tanakodást, még kevesebb abstrakeziót és kombinácziót kiván meg, a mi az értelmi műveltségtől függetlenül a legbárdolatlatiabb embernek is szóljon, csupán
nézleti felfogásra támaszkodjék és a dolgok valóságából
közvetlenül bukkanjon fel!"
Ágoston Sándor.

KÖNYVISMERTETÉS.
Tiitddhista Katekhismus. Bevezetés a Gótamo Buddha tanába. írta Subhadra Bhikschu. A német szövegű 6-dik kiadás
után magyarra fordította Erőss Lajos, előbb a kémeri, földesi,
püspökladányi református egyház lelkipásztora, most theol. akadémiai tanár Debreczenben. Debreczen, kiadja Hegedűs és Sándor,
előbb László Albert és Társa könyvkiadóhivatala. 1—82 1. Ára?

Erőss Lajosnak azt a nagyfontosságú szolgálatát,
hogy e katekhizmust lefordította, a történet, illetőleg a
rendszeres vallásbölcsészet és a buddhista aspirácziók
világánál lehet érdemlegesen méltányolni. Látszik, hogy
figyel az idők jeleire s megértette, hogy a Gótamo
Buddha tanát igaz valóságában megismerni a magyar
theologusnak, sőt a nagyközönségnek is sürgős érdeke.
Hogy Buddha reformátori fellépésének mi jelentősége
volt, midőn kortársait a brahmanizmus tragikus befolyása alól felszabadítani akarta, mindnyájan tudjuk, s
azt is teljes mélységében átérezzük, hogy a szörnyű
kasztrendszer s a fanatikus önkínzás elméletének a
megdöntése mit jelentett hívei között; de nem értjük
már Subhadra Bhikschu amaz álmait, illetőleg álomlátásait, a melyek őt ama kijelentésre bírták, hogy a buddhizmus lesz a jövő vallása; mert egyedül ez az, a mi
nem hitbeli dolog, mint minden más kijelentett vallás,
hanem ismeretbeli s meggyőződésből származó tan;
annak a szabad, nemes s egyedül magában bízó emberiségnek a vallása, a melynek nincs szüksége semmi
isteni kegyelemre; a mely nem fél semmi isteni haragtól, és a mely saját tetteinek a bíráját egyedül az ő
saját szivében, az ő saját jobb tudásában látja.

Hogy Erőss ezeket az álomlátásokat már régebb
idő óta figyelemmel kiséri, s hogy az eshetőségeket
sok tekintetben emberdiesőítő korunkhoz való viszonyában is számításba vette ; sőt hogy a már Európa több
fővárosában is hangot aclott buddhista hajlamok és
mozgolódások felől is vannak informácziói, nyilván mutatja a kézalatti katekhizmus, a melyet épen a maga
idejében hozott a magyar könyvpiaczra. Ez fáradságának
a főérdeme!
A mióta Seydelnek Jézust és Buddhát párhuzamosan ismertető könyve, a melyre Erőss is hivatkozik,
1882-ben megjelent, különösen Németországban valóságos buddha irodalom képződött. Nálunk ez alkalomból
e kézalatti könyv az első, a tavaszi fecske, mely figyelmet kelt. De figyelmet kelt a fordító előszavából a
következő részlet is: „E könyv első megjelenése után
nőttön-nőtt s tetőpontját akkor érte el az érdeklődés,
mikor a németek zseniális császára, II. Vilmos, egy allegorikus festményben az európai keresztyénséget a fenyegető buddhizmus ellen közös védekezésre szólította fel.
Európa szeme tulajdonképen csak akkor fordult kelet
nagyarányú vallásos mozgalma felé s csakhamar bizonyossá lett, hogy a nagy Gótamo ma is élő erő, mint
volt 2400 év előtt s vele, vagy akarjuk, vagy sem, számolnunk kell abban a küzdelemben, mely a jövőben a
keresztyénségre vár."
Hát ez az idézet elég világosan beszél s jelentősége nagyon meg fog növekedni az előtt, ki magát e
katekhizmust is elolvassa. Igaz ugyan, hogy a vallások
történetében a buddhizmus elég bőven tárgyaltatik, s
főként a dialektikus fejlődés elméletére támaszkodó vallásbölcsészet erős pillantásokat vet ennek szelleme és
benső mivoltára, sőt kritikai bonczkés alá veszi e tan
kardinális pontjait: mégis azt kell mondanunk, hogy ily
apróra, mint Subhadra Bhikschu, egyik sem foglalkozik
vele. ím felveti azt a kérdést is: Miben áll a különbség
a Buddha és más vallások tanai között? S így felel:
A buddhizmus a legfőbb jót és bölcseséget tanítja, a
nélkül, hogy személyes istent ismerne; tanítja a legmagasabb ismeretet, a nélkül, hogy a kijelentésben hinne ;
hirdeti, hogy van erkölcsi világrend és igazságos kiegyenlítés, mely a természet s a mi saját lényünk törvényeinek az alapján szükségszerüleg valósul meg;
vallja, hogy van folytontartó élet, halhatatlan lélek nélkül, örök boldogság, geográfiai értelemben vett ég nélkül ; lehetséges a szentségrejutás, egy helyettünk eleget
tevő Idvezítő nélkül; van váltság, a melynél kiki maga
magának a megváltója s a mely ima, áldozat, vezeklés
s külső czeremóniák nélkül, felszentelt papok nélkül, a
szentek közvetítése nélkül és isteni kegyelem nélkül,
saját erejéből származhatik s elérhető már ebben az
életben s ezen a földön.
A „Nirvánára" nézve is elmondja, hogy e felől
még mindig csudálatos fogalmai vannak a legtöbb európai
embernek; holott arra a legelőkelőbb tudósok már réghelyes felvilágosítást adtak. A Nirvána, szószerint for-

dítva azt, annyi mint: a kialvás, a kifúvás állapota; a
milyen állapotban van a láng, a melyet a szél elfúj,
vagy a mely kialszik, mert nincs miből táplálkoznia.
Némelyek aztán ebből azt a következtetést vonták le,
hogy a Nirvána — semmi. De hát mi aludt ki a Nirvánában? A Nirvána a kedélynek és a léleknek olyan
állapota, a melyben kialudt az élethez való minden
akarat, a létei és gyönyör után sóvárgó minden egoisztikus törekvés s ezzel együtt kialudt egyszersmind minden szenvedély, minden vágy, minden kívánság, minden
félelem, minden rossz érzés és fájdalom. A tökéletes
belső békének az állapota ez, együtt az arról való rendithetlen meggyőződéssel, hogy eljutottunk a szabadulásra ; olyan állapot, a melyet szóval leírni nem lehet s
a melyet a világias ember képzelete maga elé rajzolni
hiába akar. A túlvilági Nirvánáról, illetőleg a Parinirvánáról pedig azt mondja, hogy ezt „nem lehet meghatározni; felette áll az minden ismeretnek és minden
fogalomnak. Tulajdonképen sem azt nem lehet mondani,
hogy van, sem azt, hogy nincs; mert nincs a léteinek
olyan formája, a mit a Parinirvánára alkalmazni lehetne."
De lássuk már azt is, hogy az európai misszióra
nézve mire támaszkodnak reményeik, s így a tudományos érdek mellett mi sarkalta Erőss Lajost is arra,
hogy ezt a katekhizmust, Subhadra Bhikschu könyvét,
a németül nem olvasó közönségre nézve is hozzáférhetővé tegye ? ím itt vannak az aspirácziók, az általuk
komolyan vett álomlátások! „A buddhizmus — noha
tana terjedésében 1500 esztendő óta szünet állott be —
még ma is több követőt számlál, mint a különböző hitvallású keresztyénség együttvéve; 450 millió ember
vallja magát buddhistának, tehát az összes emberi nemnek közel egyharmadrésze. A „Világmegvilágosító3 tanítványai már a Krisztus születését megelőzőleg egy évszázaddal India határain túl messze előre nyomultak
nyugatra és keletre, és Alexandriában, Baktriában málékkor nagyon sok buddhista testvér és világi hivő élt.
Ennek következtében nagyon valószínű, hogy a názáreti
Jézus, a kinek tanai a buddhizmus tanaival a fődologban
belsőleg annyira összefüggenek, 12 éves korától 30 éves
koráig, a mikor t. i. felőle az evangéliumok semmit sem
tudnak, a buddhista barátok tanítványa volt Azután
visszatért hazájába, hogy tudományát népének kijelentse.
A Jézus tudományát azonban később megcsonkították
és a zsidók törvénykönyvéből mindenféle tévtanokkal
összevegyít ették. De a keresztyénség alaptana, mint
szintén az alapító egész fellépése, valószínűleg buddhista
eredetű és a nemes Názáreti — a ki előtt különben
tisztelettel hajlik meg minden buddhista — Araliá 1
volt. Most tehát, mikor nincs többé hatalma az egyháznak az eretnekeket máglyával s kínpaddal hallgatásra
kényszeríteni: Európa számára is elérkezett az idő, hogy
az árják nyugati ivadékai is hallhassák és megismer-.
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Tökéletességre jutott szent.

hessék Buddha hamisítatlan tudományát. Ez lesz a jövő
vallása."
Őszintén megvallom, hogy e tapogatást és vérmes
reményeket álomnak tekintem; mindamellett azonban
megszívlelendőnek tartom Erőss ezen szavait, hogy a
buddhizmussal „vagy akarjuk, vagy sem, számolnunk
kell abban a küzdelemben, mely a jövőben a keresztyénségre vár". A ki a támadó ellenséget csekélynek
tartja s azt lenézve számba se veszi, önnön vereségének
készíti az utat. Nekünk ettől óvakodnunk kell. A szegény, magára hagyatott protestantizmust még az ág is
húzza 1 Midőn tehát még újabb felhők is kezdenek felettünk tornyosulni, nincs vesztegetni való időnk, hanem
készülnünk kell, hogy az eshető újabb támadást is elfogadhassuk. Ezt akarja Erőss, ki „Apologetikája" után
Subhadra Bhikschu könyvét is a kezünkbe adta. Szól
ugyan a buddhizmus felől, — még pedig elég terjedelmesen első nagy művében is: de magát a tant apróra
nem ismertethette. Talán már ekkor elméjében forgatta,
hogy a kézalatti könyvet is le fogja fordítani ? ! Akár
volt, akár nem volt akkor még elméjében, nagyon szerencsés s így áldásos elhatározásnak tartom, hogy e
katekhizmus átültetésére is rászánta magát. Tanulmánynak is nagyon érdekes; ha pedig szükségünk lenne reá,
megbecsülhetetlen. Nagyon sok van e tömör kis könyvben, a mi figyelmünket megragadja s alkalmat nyújt,
hogy az emberi szellem vallásos megnyilatkozásai ós
rokonvonásai felett gondolkodjunk s a felmerülő gondolatokkal lélektani és vallásbölcsészeti ismereteinket gyarapítsuk.
Egyébként szerző az első részben tájékoztató bevezetést ad; a másodikban magáról Buddháról, a harmadikban a tanról s a negyedikben a kiválasztottak
vagy megváltottak testvér-gyülekezetéről beszél és tanít.
A fordítás tiszta, világos, erőteljes. Csak egy pillanatra
sem érezzük, hogy fordítást olvasunk, olyan zamatos
magyarsággal van megírva. E becses lap olvasóinak
figyelmébe, igazi örömmel ajánlhatom.
Garzó Gyula.

BELFÖLD.
A ref. egyetemes konvent ülései.
A ref. egyetemes konvent f. hó 24-én kezdte meg
tanácskozásait Kun Bertalan püspök ós br. Bánffy Dezső
főgondnok elnöklete alatt. A tárgysorozaton általában
csak a megszokott jelentések és ügyek szerepeltek. Ittott azonban akadt a tárgyak között egy-egy újabb is,
mint pl. az erdélyi kerületnek a vásároknak vasárnapokról és ünnepnapokról hétköznapra áttétele, a vasárnapi
munkaszünet kiterjesztése tárgyában kelt felterjesztése,
továbbá a kerület külön egyházalkotmánya sarkalatos
pontjait magában foglaló memorandum, az alapítványokra
vonatkozó kultuszminiszteri törvénytervezet, a lelkészek
teendőit magában foglaló egységes rendszabály kérdése,

az egységes liturgia és az egységes halotti énekeskönyv
ügye, s dr. Antal Gézának az amerikai magyar ref. egyházak ügyeiről szóló jelentése.
A tanácskozásokat Kun Bertalan püspök imádsága
nyitotta meg, a melyben buzgó hálát adott az ősz püspök
az egek Urának a politikai életben helyreállott békéért.
A póttagok igazolása és a megjelentek számbavétele
után, Sass Béla jegyző indítványára felhívta a konvent
a kerületeket képviselőiknek az 1907—1909. évi cziklusra megválasztására; majd pedig a fegyelmi bíróság
ülésének idejét állapította meg.
Kenessey Béla a közalapról tett jelentést s a bizottság nevében előterjesztette az idei költségvetést és
a segélyezésekre vonatkozó javaslatokat. Jelentésének
az a része, a mely azt konstatálta, hogy részint a járulékok csökkenése, legfőképen pedig azoknak pontatlan
beküldése miatt a közalap idei költségvetése deficzitbe
jutott s ez a nagyra hivatott intézmény nemcsak nem
képes újabb tőkesegélyezésekre, sőt még az eddig magára vállalt kötelezettségnek sem képes eleget tenni, —
méltó megdöbbenést keltett s indítójává lett annak,
hogy a konvent a járulékok pontos és hiánytalan beszolgáltatását illetőleg újabb intézkedéseket tegyen. Hányadszor már? Bizony nem tudnám megmondani. De
azt tudom, hogy nem nagy sikerrel. Lesz-e a most meghozott határozatoknak valóban foganatja ? — majd csak
a jövő mutatja meg. Egy azonban elszomorítóan bizonyosnak látszik előttem, és ez az, hogy az orsz. közalap, a melynek pedig erős, hatalmas egyházfentartási
alapnak kellene lennie, nemcsak hogy nem tudott fennállása óta odajutni, hogy feladatainak meg tudna felelni,
sőt a fejlődés helyett inkább a hanyatlás útján van.
Miért? Mi miatt? A miatt a csekély érdeklődés, mondhatnám indolenczia miatt, a mely működését fogadja és
kiséri. Avagy nem indolenczia-e az, ha a legvagyonosabb kerületek évről-évre tetemes hátralékokkal szerepelnek, sőt akadnak egyházmegyék, a melyekben a
járulékoknak 100°/0 -a hátralékban marad. Ily jelenségek
láttára ne mondja nekem senki, hogy a szegénység az
oka a hátralékban maradásnak. Nem, hanem a legmegrovandóbb indolenczia, a mely mellett nevetségessé válnak a stereotip esperesi és püspöki jelentések, a melyek
szerint mindenek ékesen és jó rendben folynak. Pl.,
hogy többet ne említsek, a beregi egyházmegye esperese legközelebb szintén ezt jelentette; — a közalapi
előadó pedig ezzel szemben kimutatja, hogy ez az egyházmegye közalapi járulékának épen száz perczentjével
maradt hátralékban. Vájjon hol van itt az ékesség és
a jó rend?! Ezt szeretném én, ha valaki megmagyarázná !
A közalapi jelentésből kiemeljük a következő adatokat. 1904. jan. 1-én összes hátralék volt 24,460 kor.
2 fillér; az év végén pedig 6482 K 52 fillér. A hátralékosok között a gazdag tiszántúli kerület vezet a járulék
26°/0-ával, s következnek Dunamellék 120/0~kal, Dunántúl 117 0 -kal, Erdély 9%-kal, Tiszáninnen 3%-kal. Ti-

szántál a békésbánáti egyházmegye járuléka 50, a beregi
és az érmelléki egyházmegyék pedig járulékuk 100%" v a l
maradtak hátralékban.
1905-ben a közalap összes bevétele 514,675 K
77 fillér, kiadása 329,944 K 27 fillér, pénztármaradványa 184,731 K 50 fillér volt. Gyarapodott a vagyon
226,000 korona névértékű, 4%-os záloglevéllel. Összes
vagyon, a Jordán-alappal együtt: 3 573,510 K 16 fillér.
A Jordán-alap vagyona 299,510 K 16 fillér.
A folyó (ívre a költségvetés a következőleg állapíttatott meg: Tőkésíttetik 69,698 K 58 fillér, missziókra
fordíttatik 35,278 K 24 fillér, lelkészi özv.-árva - gyámintézetnek adatik 27,879 K 42 f., egyszersmindenkori
segélyekre fordíttatik 21,487 K 60 f., kiegyenlítésekre
előirányozíatik 15,851 K, 43 f., a régebbi tőkesegélyek
fedezésére 113,706 K 60 f., összesen 283,901 korona
87 fillér. Deficzitképen mutatkozik 5030 kor. 98 fillér.
Ezt a hiányt, mint már említettem is, legfőképen
a hátralékok és a pontatlanság idézvén elő, a konvent,
a bizottság javaslatára újból felhívta a kerületeket a
hátralékok szorgalmazására, s egyszersmind kimondta,
hogy az egyházmegyék a járulékok hátralékait pénztáraikból kötelesek fedezni, hogy így a járulékok befizetése biztosítva legyen.
A közalapi bizottság előterjesztése alapján egyszersmindenkori segélyképen 21,480 korona osztatott ki
57 egyház között. Segélyben részesültek a következő
gyülekezetek:
Dunamelléken: Uny 1200 K, Hévízgyörk 1000,
Rákoscsaba 600, Rónádfa 500 koronában.
Dunántúl: Inke 1200, Felső-Gellén 1000, Karcsa
600, Hencse 500, Szabás 100, Nemesdéd .100, Ekecs
200, Dad 160, Várpalota 100 koronában.
Tiszáninnen:
Beretke 1200, Ládháza 1000, Gercsely 600, Rozsnyó 500, Csobád 100, Vizsoly 100, Mályi
300, Parasznya 100, Susa 50, "Újfalu 100, Csobaj 50,
Miglész 50, Csernalió 50, Barsi 50, Szürnyeg 50, Szögliget 200 koronában.
Tiszántúl: Élesd 1200, Thass 1000, Mónuspetri
600, Pankota 500, Nábrád 500, Nagybégány 50, Csetfalva 50, Szolyva 100, Kunágota 100, Pelbárthida 100,
Gelse 100, Akli 100, Túrterebes 100, Pusztadarócz 100,
Sima 100, Szamosbecs 100 koronában.
Erdélyben: Sárpatak 1200, Felsőtök 1000, Ormány
600, Oláhdellő 500, Csóra 200, Istvánháza 80, Magyarbecse 50, Marosgombás 80, Magyard ellő 100, Lecsmér
100, Vármező 40, Koltó-Katalin 40, Szentistván 200,
Küsmöd 80, Magyar-Nagyzsombor 50, Szászhidvég 200
koronában.
Kínos benyomást tett a közalapi végrehajtó bizottság jelentése kapcsán a nyirábrányi gyülekezet elkezelt
közalapi segélyének megtérítési ügye. Nyirábrány 1200
korona segélyt nyert a közalaptól; a segély ki is utaltatott részére a tiszántúli püspöki hivatalhoz, a honnan
meg Zsigmond Sándor espereshez küldetett kézbesítés
végett. A pénz azonban, egyéb másokkal együtt, elsik-

kadt az esperes kezén. A gyülekezet keresné elveszett
segélyét s annak újból kiutaltatását kéri. A konvent
azonban kijelentette, hogy azt nem teszi, mivel az ő
felelőssége a nyugtával igazolható kiutalással megszűnt.
Hogy a felelősség továbbmenőleg kit terhel, annak megállapítását a tiszántúli kerületre bízza.
A konvent álláspontja kétségtelenül helyes ebben
a dologban ; de az is természetes, hogy a nyirábrányi
gyülekezetnek meg kell kapni megszavazott és kiutalványozott segélyét. A felelősség tehát valakivel szemben
okvetlen megállapítandó.
A közalapi jelentés után az orsz. lelkészi özvegyárva gyámintézetről szóló jelentés következett, Szöts
Farkas előterjesztésében. A jelentés főbb pontjai a következők. Hátralék volt 1904. decz. 31-én 40,995 K
91 f. Ebből 1905 folyamán befizettek s töröltek, úgy
hogy az év végén 13,095 K 62 f. hátralék mutatkozott.
Hátralékban maradt Dunamellék 3498 K 94 f., Dunántúl
2039 K 86 f., Tiszáninnen 1318 K 16 f., Tiszántúl
5650 K 8 f., Erdély 588 lí 58 fillérrel. 1905 ben a
járulékok összege 125,953 K 50 fillérre rúgott. Növekedés 7947 K 37 fillér. Az előírt járulékokból befizettek
az év folyamán 94,191 K 83 fillért. Hátralékban maradt
31,761 K 67 fillér. Az 1905. évi összes bevétel 316,039 K
63 fillér volt. Özvegyek és árvák segélyezésére fordíttatott 165,502 K 13 fillér. Segélyben részesült Dunamelléken 35 özvegy és 34 árva; Dunántúl 41 özvegy
és 37 árva; Tiszáninnen 51 özvegy ós 57 árva; Tiszántúl 93 özvegy és 89 árva; Erdélyben 83 özvegy és 101
árva. Az 1906- évre bevételül előirányoztatott 323,770 K
21 fillér. Segélyezésekre kiadásul 186,000 korona.
Ezután az iskolai ügyek tárgyalására tért át a
konvent. Váró Ferencz a középiskolákra vonatkozó jelentést mutatta be. Ennek kapcsán felhívták a dunántúli
kerületet, hogy a csurgói főgimnáziumra terjessze ki
felügyeleti jogát, — a dunamelléki kerületet, hogy tegyen
kimerítő jelentést a halasi főgimnázium elköltött alapjainak refundálása felől, — s az összes kerületeket,
hogy államsegélyes gimnáziumaikat illetőleg mutassák
ki: megnyerték-e már a teljes államsegélyt s miként
használták azt fel?
A második napon, április 25-én legelső sorban a
középiskolák ügyeivel foglalkoztak, Váró Ferencz előterjesztései mellett. Kimondták, hogy a tanításnak csak
a délelőtti órákra beosztását csupán kivételesen, a kerületi közgyűlések engedélye mellett engedik meg. Tudomásul vették a Bibliai szemelvényekre hirdetett pályázat
eredményét s megadták a felhatalmazást az egyetemes
tanügyi bizottság elnökségének a kézikönyv kinyomatására.
A népiskolákról, tanítóképzőkről, jogakadémiákról
és a debreczeni tanárképzőről szóló jelentéseket Sass
Béla terjesztette elő. A népiskolákról szóló jelentés általában örvendetes adatokat tárt fel s statisztikailag mutatta ki azt a nagy anyagi áldozatot, a mit egyházunk
még ma, a sok államosítás és községivé alakítás mellett
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is, a népoktatás oltárára hoz. Jogakadémiáinkon a tavalyi
iskolai év első felében 543. a második felében 512 hallgató volt, a kik között 53'2, illetve 49'4% volt protestáns.
A debreczeni tanárképző - intézet ügyében kimondta a
konvent, hogy kérdést intéz az evang. egyházhoz: hajlandó-e ezt közösen felállítani, mivel járulna hozzá és
mily befolyást igényelne? Arra nézve pedig, hogy az
egyetemes egyház miként járulhatna hozzá, egy véleményező bizottságot küldött ki. — A tanítóképzők régi
rajztanítási tanterve helyett újat állapítottak meg, a
mely a konventi jegyzőkönyvben közöltetni fog. — A
kántori és a tanítói javadalmak elkülönítése és a kántori jövedelemnek pusztán mellékjövedelmül minősítése
tárgyában feliratot intéznek a kultuszminiszterhez, —
valamint az iránt is, hogy a felekezeti tanárok is megnyerjék a vasutakon az állami és községi tanárok által
élvezett kedvezményeket.
Radácsi György a theol. akadémiákról szóló jelentéseket és az egyetemi prot. theol. fakultás ügyét terjesztette elő. Az előbb említett jelentések tudomásul
vétettek; felhivattak azonban a kerületek, hogy theol.
akadémiáikat jelentéseik pontos beküldésére utasítsák.
Az egyetemi prot. theol. fakultás kérdése, mely a
zsinatról került már vissza a konventre, több mélyenjáró felszólalásra adott alkalmat. Dr. Bartók György
erdélyi püspök, mint a zsinaton, úgy itt is hosszabb
beszédben fejtegette az egyetemi fakultás szükségességét. Szerinte e nélkül igazi tudományos theologiai irodalom és tudományos theologiai képzés lehetetlen. Gróf
Tisza István ezzel szemben veszedelmesnek látja a prot.
lelkószképzésnek az állami egyetemekre bevitelét. Az
állami befolyás már eddig is erősen érvényesül iskoláink
körében s az újabb idők követelményei mind közelebb
hozzák azt a veszedelmet; hogy az államsegélyeztetés
folytán középiskoláink kihullanak kezeink közül. Ha van
tér, a melyen a magyar prot. egyháznak a legféltékenyebben őrködnie kell autonomiája felett s igyekeznie
kell kirekeszteni az állami befolyást, az a lelkészképzés
tere. Fejes István, Bartók beszédének ama részével
szemben, a mely szerint a jelenlegi akadémiai rendszer
mellett lehetetlen a tudományos theol. irodalom kifejlődése ós a tudományos lelkészképzés, melegen védelmébe
vette a theologiai tanárokat, a kik szerinte megállnák
helyöket az egyetemen is, s a kik ha tudományos theol.
könyveket ritkán adnak ki, az csak azért van. mert
első sorban nincs pénzük reá, másodsorban pedig nem
találnak fogyasztó közönségre. Szervezzük csak a paróchiális könyvtárakat, majd meglátjuk, hogy lesz tudományos theol. irodalmunk is. A konvent a prot. theol.
fakultás ügyének érlelését az egyetemes tanügyi bizottságra bízta.
Sajnálattal vették tudomásul a volt kultuszminiszternek ama válaszát, hogy az egyet, theol. tanári nyugdíjintézet felállításához kért államsegélyt nem adhatja
meg. Elhatározta azonban a konvent, hogy ebben az
iigyben újból felír a kultuszminiszterhez, s ha az állam-

segély egyáltalában nem volna megadható, akkor pedig
azt kéri, hogy a theol. tanárok vétessenek fel az állami
tanári nyugdíjintézetbe.
Kimondta továbbá a konvent, hogy a lelkészképzés mai rendszerét reformálandónak tartja s felhívta a
kerületek útján az egyes theol. akadémiákat, hogy a
reformot illető véleményeiket oly időben terjesszék fel,
hogy a reform ügye már a jövő évi konventi ülésen
tárgyalható legyen.
Dókus Ernő előterjesztésében tudcftnásul vették a
káplántartási kongruáról szóló jelentést. Széli Kálmán
előterjesztésére elhatározták, hogy a diakonisszaképzőintézet ügyében bizottságot küldenek ki, a mely szakértőkkel kiegészítheti magát s évenként jelentéssel tartozik a konventnek.
Az egységes liturgiás könyv ügyében, a liturgiái
bizottság előterjesztésére, kimondta a konvent, hogy az
agendás könyv elkészítésével a liturgiái bizottságot bízza
meg. A kidolgozandó agendás könyv, kerületi és irodalmi megbiráltatás után, a konventhez lesz beterjesztendő jóváhagyás végett.
Széli Kálmán a tőkesegélyosztó-bizottság jelentését
mutatta be. A jelentés javaslatai mind elfogadtattak.
Sajnálattal vették azonban tudomásul, hogy a közalap
deficzitje miatt ez idő szerint újabb tőkesegélyek nem
nyújthatók.
Dávidházy János a missziói szakbizottság jelentését referálta, a melynek alapján megtette a konvent a
szükséges intézkedéseket.
A harmadik napi ülésről jövőre.
Tudósító.

IRODALOM.
Az erdélyi ref. egyházkerület 1906. évi névtárát
vettük. A 204-f-44 oldalas kötet I részében a kerületi
hivatalos személyekkel ismertet meg. II. részében az
egyes egyházmegyékre és azok gyülekezeteire vonatkozó
fontos ab b adatokat közli; III. részében a tanintézetekről
számol be. Továbbmenőleg összesílő kimutatásokat ad
az egyes egyházmegyékre es az iskolákra vonatkozólag;
közli az egyes egyházközségek névjegyzékét s felekezeti
népessége adatait; a gondnokok, lelkészek, helyettesés segédlelkészek, a tanárok, tanítók, leviták és kántorok
a választott kerületi képviselők, a bírák, egyet, és kerületi bizottsági tagok és más egyházi tisztviselők betűsoros kimutatását, a test vérkerületek fontosa bb névtári
adatait, a vall. és közokt. minisztérium beosztását; végül
pedig függelékként közli a kerület igazgató-tanácsa által
1905-ben kiadott rendeleteket.
Képletes magyar ABC. írta Sarkadi Sándor, áll.
tanító. A vall. és közokt. minisztérium által engedélyezett tankönyv. Kapható, kemény kötésben, 40 fillérért a
Stampfel - féle könyvkiadóhivatalnál (Révai - Testvérek,
Budapest). Szerző könyvével az írás és olvasás megtanulását kívánja megkönnyíteni, oly módon, hogy a betűformákat oly képekkel szemlélteti, a melyek megnevezve
az illető betű hangját adják, A szemléltetés által való
tanítást feltétlenül helyesnek és szükségesnek ítéljük,

Az ily természetű kézikönyvek azonban általában abban *
a gyengeségben szenvednek, liogy szemléltető képeik
vagy nem teljesen megfelelőek, vagy erőltetettek, a
melyek külön magyarázatra szorulnak. Sarkadi Sándor
könyve sem ment ettől a gyöngeségtől.

emberelnénk meg, s ha egyházak, lelkészek, tanárok,
tanítók s főként vagyonos és szerepvivő világiaink a
zsebünkbe nyúlnánk, — mindjárt megvolna a Kálvineum !
Aranykönyv. A VIII. lcer. állami gimnáziumban
április 7—12-én tartott vallásos estélyek emlékére egy
magát megnevezni nem akaró buzgó lélek 300 koronát
küldött dr. Szabó Aladár lelkészhez, azzal a kéréssel,
hogy fordítsa arra a czélra, a mire jónak látja. Az estéEGYHÁZ.
lyeket rendező lelkész egy szép kelyhet vett a józsefvárosi egyházrész számára. A kehely ára levonása után
Lelkészválasztások. A sólyomujlaki ref. egyház maradó összeget pedig egyházi és belmissziói czélokra
Nyárády László békési segéd leik észt, — a sárközi ref.- fordítja. Az estélyek különben nagyon áldásosak voltak
egyház Sziky Ádám fugyivásárhelyi lelkészt, —- a józsef- s a VIII. ker. gimnázium díszterme minden este zsúfoházai ref. egyliáz Vásárhelyi Zsigmond sz.-újlaki lelkészt lásig tele volt.
választotta meg lelkipásztorává.
A dunántúli ref. egyházkerület f. hó 20-án tartotta
Lelkészi pályázat. A békési ref. gyülekezet betöl- meg tavaszi közgyűlését Székesfehérváron. Hegedűs
tendő lelkészi állására a következők adták be pályáza- Sándor főgondnok hosszabb beszédet mondott megnyitóul,
taikat : Dr. Márk Ferenez okányi, Kovács Sándor vajda- a melyben örömét fejezte ki a politikai életben létrejött
hunyadi, Bay József gyulavári, Kolumbán Áron kötegyáni, béke felett, annyival inkább, mivel a magyar alkotmány
Pap Lajos szentesi, Szentmiklósi József rákosfalvi, Juhász és a magyar prot. egyház élete és jóléte a legszorosabSándor tiszaroffi, Keresztesi Gábor kisszántói, Bácsi Gyula ban össze vannak forrva. Ez a szoros viszony azonban
válaszuti, Lévay Mihály nagykereki, Bede László mármaros- épen nem jelenti az autonomia feladását; sőt egyenesen
szigeti, Tóth Sándor magyarcsaholyi, Sós Károly nagymaj- kötelességünkké teszi, hogy ahhoz még erősebben ragaszláti, Szabó Imre tiszaszentimrei, Bihari Lajos salánki, Vincze kodjunk. Megemlékezett még a Kálvineum ügyéről is.
Ödön diósadi és Kovács Lajos kisvárdai lelkészek. A A püspöki jelentést Segesdy Ferenez ismertette; majd
pályázatokat felülvizsgáló bizottság az összes pályázókat pedig a volt kultuszminiszternek az alapítványokra voválaszthatóknak jelentette ki. A választás f. hó 29-én natkozó törvénytervezete került szőnyegre, szintén Segesdy
fog megtörténni.
Ferenez előadásában. Javaslata értelmében a gyűlés a
A nagykőrösi leik ész választáshoz. A mint érte- tervezetet, mint az autonómiára nézve sérelmest, még
sülünk, a nagykőrösi ref. egyház tanácsa a Fi ló Lajos általánosságban sem fogadta el. A Kálvineum ügye tárelhunyta folytán megürült lelkészi állásra Bakó József gyalásánál Patay Károly esperes azt indítványozta,
kenesei lelkész meghívását határozta el.
hogy az emelendő épületben hely adassék egy diakoLelkészkinevezós. Az igazságügyi miniszter a szá- nissza-képze intézetnek és a belmissziói egyesületnek is.
mos újvári orsz. fegyintézet ref. lelkészi állására Kovács Hegedűs Sándor megnyugtató nyilatkozata után azonban
a gyűlés mellőzte az indítványt. Antal Lajos az építési
Károly buzásbocsárdi lelkészt nevezte ki.
költség
fedezése tekintetében a Fejes István által felA Kálvinenm kérdéséhez czím alatt Fodor György
vetett
megoldást
pártolta, A közgyűlés az eredeti tervet
ír a Sárospataki Ref. Lapok legutóbbi számában. A
Kálvin-téren tervezett s a pesti egyházzal és a theolo- fogadta el s kész magára vállalni 65 éven át a kerügiával közös épület helyett ő egy, tisztán az egyetemes letre eső 1440 kor. amortizácziós összeget; de nem
egyház tulajdonát képező monumentális épületet, egy zárkózik el attól sem, hogy az évi 9600 kor. amortizá„hatalmas építészeti remeket" szeretne látni a főváros- cziós összeg az évi államsegélyből szakittassék ki. A
ban, a mely, míg helyet adna az egyetemes egyház gyűlés többi tárgyait belkörű adminisztratív ügyek képezhelyiségeinek, másfelől 25 - 80 kettős bérszobát is fog- ték, a melyekkel déli egy órára már végeztek is. A
lalna magában, nyugdíjazott lelkészek és theologiai gyűlés végeztével közebéd volt, a melyen Hegedűs Sándor
tanárok számára. Á nézete szerint 2 — 3 millió koronába legelsobben a királyt köszöntötte fel.
kerülő épületet sorsjegykölcsönnel véli megvalósíthatóEgyházmegyei gyűlések. A beregi ref. egyháznak. A nyereményeket a közalap és a lelkészi özvegy- megye f. hó 6-án tartotta meg tavaszi közgyűlését. Az
árva - gyámintézet tőkei biztosítanák. Ezt a plánumot esperesi jelentós szerint a gyülekezetekben mindenek
csak azért említjük fel, hogy tiltakozzunk ellene. Hogy a ékesen és jó renddel folynak. Nazarénusokat, baptistákat,
felépítendő Kálvineum a Kálvin-téren emeltetik-e, vagy egyházi szertartást mellőzoket az egyházmegye nem ismer.
más részén a fővárosnak, s hogy közös lesz-e a pesti Simon Andor tanácsbiró, minden marasztás daczára is,
egyházzal és a theologiával ? az, ha nem mellékes kérdés lemondván tisztéről, helye betöltésére a szavazás elrenis, de nem a legfontosabb. De hogy sorsjátékból nye- deltetett. Kerületi képviselőkül a gyűlés Kallós Tivadart
rendő pénzen épüljön fel, az ellen tiltakozunk. Egy nagy, és Gulácsy Dezsőt küldte ki rendes tagokkópen; póta magyar Kálvinistaság erejét, dicsőségét hirdető eszme tagokul Szentimrey József és Szabó Albert választattak
keresztülviteléről van szó a Kálvineumban. Hova sülyedne meg. — A gömöri ref. egyházmegye f. hó 18-án közgyűlést
ez le s mily örök gúnytárgyává lenne, ha szerencse- tartott, a melynek legfontosabb teendője az új gondjáték segedelmével valósíttatnék meg. S vájjon hiszi a noknak : Bornemissza László alispánnak hivatalba iktaterv felvetője, hogy volnának olyan megháborodott lel- tása volt. Áz új gondnok tartalmas székfoglaló beszédet
készek és theologiai tanárok, a kik csekély nyugdíjukkal tartott, melyre válaszolólag Vattay László főjegyző
a megélhetést szinte lehetetlenné tevő fővárosba jönné- üdvözölte a gondnokot. — A debreczeni ref. egyháznek fel, a Kálvineum bérszobáiba, a helyett, hogy a megye f. hó 19-én ülésezett Debreczenben, Dávidházy
vidéken keressenek szerény megélhetést ? Hiszen most, János esperes és Fráter Barnabás gondnok elnöklete
teljes fizetésünkkel is futni szeretnénk Budapestről, ki alatt. A gyűlés feleskette az új tanítókat és tanítónőket;
a vidékre, hogy megélhessünk, nemhogy munkaképtele- kerületi rendes képviselőkül Szele Györgyöt, Biber Józsefet,
nül, nyugdíjasokképen a fővárosban nyomorogjunk. A Sinka Sándort és dr. Kőrössy Kálmánt, pótképviselősokféle plánumozás helyett tehát jobb volna, ha magunkat kül Miskolczy Lászlót és Bernáth Istvánt küldötte ki;

az időszaki tanács tagjaivá rendes tagokképen Sinka
Sándort, Szele Györgyöt és Kiss Albertet, póttagokképen
Szunyogh Szabolcsot, Fodor Sándort és Bernáth Istvánt
választotta meg. A Basa - Győry siremlékre összesen
1400 koronát szavaztak meg, a melyet az alapítványban
való részesedós arányában az egyházmegye, a debreczeni
kollégium, egyház és a felsőbb leányiskola fognak
viselni. A sámsoni egyház ama kérelmét, hogy a lelkészi
díjlevélben felvett 1000 kor. emelést 507 koronára szállíthassa le, teljesítették. — A nagyszalontai ref. egyházmegye szintén f. hó 19-én tartotta meg közgyűlését
Nagyszalontán, Széli Kálmán esperes és gróf Tisza
István gondnok elnöklete alatt. Az esperesi jelentés
meghallgatása után a már évek óta húzódó zerindi díjlevél megváltás - ügy foglalkoztatta ismét a gyűlést.
Felhívást intéztek a vitás felekhez az ügy békés elintézése tekintetében. Az elhunyt Hajdú Elek lelkészi tanácsbiró helyének betöltésére elrendelték a szavazást. A
gyámintézetről, egyházmegyei pénztárakról, iskolákról,
misszióról szóló jelentéseket tudomásul vették. A tanügyi
bizottság előadójává Kassay Béla tenkei lelkészt választották meg.
Toronycsillag-feltétel. A győri ref. gyülekezet f.
hó 16-án tette fel nagy ünnepélyességgel új templomára
a csillagot, A csillag feltétele után a gyülekezet a templomba vonult, a hol Szabó Zsigmond lelkész tartott
emelkedett szellemű beszédet, felmutatván azokat a
kötelességeket, a melyeknek elvégezésére a templom
ragyogó csillaga figyelmeztet minden egyháztagot; majd
pedig buzgó imádságban adott hálát az Istenek, a ki a
gyülekezetet temploma felépítésére elsegítette.
Az alsóbaranya-bácsi ref. lelkészek értekezlete
e hó 25-én Csúzán tartatott. Az értekezletet megelőzőleg
istentiszteletre gyűltek össze a megjelentek, melyen
Ágoston Sándor kórógyi h. lelkész prédikált. Az istentisztelet után Kulcsár Sándor elnök, herczegszőllősi lelkész meleghangon emlékezett meg Tóth János karancsi
lelkészről, ki ez évben érte meg 50 éves papi szolgálatának évfordulóját. A tagokat munkálkodásra, buzgóságra,
összetartásra kérve, az értekezletet megnyitotta. Pap
Zsigmond vörösmarti lelkész beszámolt a felekezetnélküliek iskola-adója ügyében kiküldött bizottság munkálatairól. Az értekezlet indítványát oly értelemben fogja
fölterjeszteni az egyházmegyére, hogy a felekezetnélkiiliek az iskola föntartására annyit fizessenek évenkint,
a mennyivel hozzá kellene ahhoz járulniok, ha az egyház kebelében maradtak volna; ebbe beleszámítandó
minden tanítói fizetés, kivéve a nyugdíj-illetéket, ha
azt a polg. község fizeti. A tandíj azonban nem emelendő, mert a gyermek 18 éves koráig hozzánk tartozik
s a dologi terheket atyja különben is viseli. A más
vallásúakra nézve abban állapodtak meg, hogy a dologi
terheket a rendes kvóta szerint viseljék, a tandíjhoz
pedig duplán járuljanak hozzá. Dömötör Lajos béllyei
lelkész a baranya-szlavoniai papokra nézve sérelmesnek
találja a zsinat 270. sz. határozatát, miután itt a lukmafizetés 12—16 éves korban kezdődik. Azért, hogy az
jövedelem-csonkítást ne vonjon maga után, a lelkészek
ós tanítók kárát az államsegélyből gondolja" pótolhatónak. Az értekezlet az indítványt magáévá tette. Kontra
János csúzai lelkész indítványozta, hogy hasson oda az
értekezlet, hogy a papi jövedelmek az özvegy-árvagyámintézet járulékai szempontjából újra értékeltessenek.
Végre Ágoston Sándor olvasta fel a „Theol. tudomány
és a szószék" czímű értekezését.

I S K O L A .
Pályázati eredmény. A budapesti ref. theol. akadémián betöltésre váró filozófia - pedagógiai tanszékre
hárman adták be pályázatukat, ú. m. dr. Pruzsinszky
Pál budapesti ref. főgimnáziumi tanár, Ágoston Sándor
kórógyi helyettes- és Juhász László rákospalotai segédlelkész.
A sárospataki főiskola magyar irodalmi tanszékére és a vele kapcsolatos főkönyvtárnoki állásra a
következők adták be pályázatukat: Dr. Kristóf György
szászvárosi, Nagy Lajos sárospataki, Telegdi Bertalan
mármarosszigeti, dr. Horváth József csurgói főgimn. tanárok, M. Szabó Miklós erzsébetvárosi lelkész ós tanárjelölt, dr. Kiss István tanárjelölt, ifj. Bartók György
okleveles lelkész, tanárjelölt és dr. Gyöngyössy László
beregszászi áll. főgimnáziumi tanár.
A ref. gimnáziumok vagyoni állapotáról Váró
Ferencz, az egyet, tanügyi bizottság előadója érdekes
kimutatást állított össze. A kimutatás csak a sárospataki
és a rimaszombati gimnáziumok adatait nem foglalja
magában. A gimnáziumok vagyona, kerületenként összeállítva, a következő : Csurgó 598,046 K, Pápa 583,400 K,
Budapest 971,562 K, Halas 856,840 K, Kecskemét
597,651 K, Nagykőrös 709,652 K, Gyönk 284,577 K,
Kunszentmiklós 433,667 K ; Miskolcz 883,397 K, Debreczen 1.797,966 K, Máramarossziget 680,192 K, Hódmezővásárhely 684,364 K, Szatmár 656,079 K, Békés
426,249 K, Karczag 308,027 K, Kisújszállás 580,903 K,
Mezőtúr 571,060 K, Hajdúböszörmény 231,456 K, Hajdúnánás 484,033 K ; Nagyenyed 4.839,128 K, Kolozsvár
1.698,027 K, Marosvásárhely 1.055,558 K, Sepsiszentgyörgy 997,157 K, Szászváros 1.112,124 K ; Zilah 755,289
K, Székelyudvarhely 981,965 korona.
Siketnémák felvétele. A siketnémák államilag
segélyezett kecskeméti intézetébe az 1906/1907. tanévre,
nem- és valláskülönbség nélkül felvétetnek olyan 7-től
10 éves korú siketnéma gyermekek, kiknek a siketségen
kivül más testi vagy szellemi fogyatékosságuk nincs.
Felvételért a legszegényebb szülők is folyamodhatnak,
mert az intézet igazgatósága módját ejti annak, hogy a
vagyontalan szülők gyermekei is bejussanak az intézetbe.
Az iskoláztatás ideje 8 év. Felhívjuk még a szülők figyelmét arra a körülményre is, hogy az intézettel kapcsolatosan egy országos jellegű kertészeti továbbképzőiskola felállítása terveztetik, a mely valószínűleg már a f.
év őszén megkezdi működését s a melyben intézetet
végzett növendékek a kertészet minden ágában és a
szőlő-, gyümölcstenyésztésben és selyemtermelésben fognak kiképeztetni. A folyamodványok f. évi május hó
15-ig nyújtandók be az intézet felügyelő-bizottságához.
Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál az intézeti
igazgatósága.
Érettségi vizsgálatok. A tiszántúli ref. egyházkerület főhatósága alatt álló főgimnáziumokon a folyó
iskolai évben a következő napokon lesznek a szóbeli
érettségi vizsgálatok : Debreczenben június 21—28-án ;
elnök dr. Öreg János akadémia tanár. Máramarosszigeten
június 27—29-én; elnök Erdős József theologiai tanár.
Hódmezővásárhelyen június 25—30-án; elnök Dicsöfí
József egyházkerületi főjegyző. Mezőtúron június 18—
19-én; elnök dr. Balthazár Dezső esperes. Békésen június
18 —19-én; elnök Dóczi Imre középiskolai felügyelő. Szatmáron június 25—28-án; elnök Dóczi Imre. Kisújszálláson
június 21—23-án; elnök Dóczi Imre. Hajdúböszörmény-

ben június 21—22-én ; elnök dr. Nagy Zsigmond gimn.
tanár, a debreczeni főiskolai igazgató-tanács tagjai.
A diákok kolduló tanulmányutazása meggátlása
ügyében a kultuszminiszter megkeresést intézett a tankerületi főigazgatóságokhoz és a felekezeti főhatóságokhoz. Az utóbbi időben ugyanis nagyon divatba jött a
középiskolák tanulói között a nyári nagy szünidőben a
gyalogos tanulmányutazás. Ezt magát csak helyeselni
lehet; azonban sűrűn előfordult, hogy a diák urak,
megunván a gyaloglást, útiköltséget koldultak a városi
és az egyházi elöljáróságoknál. Az ilyen koldulás kétségtelenül homályt vet az illető iskola nevelési szellemére és rossz hírbe hozza magát a tanuló ifjúságot
is. Épen ezért felhívja a kultuszminiszter az illetékes
iskolai főhatóságokat, hogy tanulmányútra a növendékeket csak előre meghatározott útiterv és kellő pénz birtokában bocsássák ki, s a lealázó és rossz benyomást tevő
koldulástól tiltsák el. A miniszteri megkeresés megjegyzi, hogy intézkedése az iskolák által kibocsátott
supplikánsokra nem vonatkozik.
A szatmári ref. tanítónőképezde ügyében a szatmári és a németi egyházak, mint az intézet fenntartói
elhatározták, hogy a jövő 1906/7-dik iskolai évben megnyitják a negyedik évfolyamot is és ezzel teljessé teszik
az intézetet.

EGYESÜLET.
Szász Károly emlékezete a Magy. Prot. Írod.
Társaságban. A Magy. Prot. írod. Társaság f. hó 23-án
este kegyelettel újította fel a budapesti ref. főgimnáziumban tartott ünnepélyes ülésen néhai elnökének, Szász
Károly püspöknek az emlékezetét. A nagy és előkelő
közönség soraiban, Hegedűs Sándor elnökön és Szőts
Farkas titkáron kívül ott láttuk Baksay Sándor és
Antal Gábor püspököket, Zsilinszky Mihályt, a LutherTársaság elnökét, Beöthy Zsoltot, Hegedűs Istvánt,
Vargha Gyulát, Jakab Ödönt, Fejes Istvánt, Dókus
Ernőt, Petri Elek és Szabó Aladár budapesti lelkészeket, Ádám Kálmánt egyházker. főjegyzőt, Vámossy
Mihály nyug. főgimnáziumi igazgatót, a budapesti theol.
akadémia összes tanárait és Szász Károly családját. Az
ülést Hegedűs Sándor elnök nyitotta meg rövid, kegyeletes megemlékezéssel; utána pedig Kenessey Béla, a
kolozsvári ref. theologia tudós igazgatója tartott akadémiai magas színvonalú emlékbeszédet Szász Károly püspök fölött. Részint személyes ismeretsége, részint művei
alapján tökéletes jellemképét mutatta fel az elhunyt
nagy férfiúnak, mint írónak, papnak és családapának.
A közönség feszült érdeklődéssel hallgatta végig a
remek jellemzést, a mely dr. Szabó Aladárnak nemrégen
közölt emlékezésével együtt valóságos forrása lehet
annak, a ki egykor Szász Károly élet- és jellemrajzát
részletesen megírni kívánja. Kenessey Béla értekezése
a Prot. Szemlében fog megjelenni s már előre is felhívjuk reá olvasóink figyelmét. A kegyeletes emlékünnepélyt
Hegedűs Sándor rekesztette be, meleg hangon mondván
köszönetet a felolvasónak.

KÜLÖNFÉLÉK.
Az „Anker" élei- és járadékbiztosító társasághoz, mint a számadási jelentésből kitűnik, az 1905.
évben 8876 ajánlat nyújtatott be 53.055.355 K tőkére
és 124,241 K járadékra és 7280 szerződés 43.636,027 K
tőkére és 123,470 K járadékra létesíttetett. Az év végén
érvényben volt 87,432 K biztosítási szerződés 525.154,644
K tőkére és 642,286 K járadékra. Az 1905. évben
halálesetekért, visszavásárlásokért, életeseti és járadékbiztosításokért 5.338,565 K, a nyereményrészesüléssel
kötött haláleseti biztosítások osztalékalapjaiból és a
minimális eredménnyel garantirozott túlélési csoportok
alapjaiból és az üzleti nyereségből a társaság által
adott összeg hozzászámításával 11.936,170 K, összesen
17.274,736 K fizettetett, míg a tartalékok szabályszerű
emelésére 15.157,429 K fordíttatott. A biztosítéki vagyon
a számadási jelentés szerint áll: a tőke- és a járadék
biztosítások díjtartalékaiból (biztosítási alapok) 69.765,419
K, a minimális eredménnyel garantirozott túlélési csoportok alapjaiból 78.247,621 K, továbbá a részvénytőkéből 2.000,000 K, s a tőketartalék, különtartalék ' s
az 1905- évről átutalt nyereségből 7.213,061 K, összesen
157.226,101 koronából. A társaság összes vagyona
168.431,475 K. Ebből Magyarországon 23.421,109-08 K
van elhelyezve. A részvényeseknek osztalék és feliílosztalék gyanánt 400,000 K osztatik ki; az elélés és
halálesetre nyereményrészesüléssel biztosítottak osztalékalapja javára 212,000 K utaltatik, s a rendkívüli tartalékok emelésére 165,000 K fordíttatik. Az 1905. évben
a nyereséggel biztosítottak között és az esedékes kölcsönös túlélési csoport - biztosítások után 938,130 K
nyereségrészesedés fizettetett ki. Az 1905. évi részvényszelvény a társaság bécsi és budapesti pénztárainál
április 12 tői kezdve 200 K-val váltatik be.

A gazdálkodó öröme állatainak jól táplált kinézése. Ez könnyen elérhető a Kwizda-féle horneuburgi
marhatáppor rendes adagolása által. Ét vágy hiánynál, a
tej feljavításánál, nincs ennél jobb szer. Ügyelni kell
a védjegyre, és kérjünk határozottan Kwizda-féle korneuburgi marhatápport Kwizda Ferencz János csász. és
kir. osztrák magyar, román királyi és bolgár fejedelmi
udvari szállító, állatgyógyászati preparátumok részére,
Bécs mellett levő korneuburgi körgyógyszertárából. Kwizda
Ferencz János czég Korneuburgban képes árjegyzékét
kivánatra bárkinek ingyen és bérmentve küldi meg.
Fábián Béla budapesti, református vallású magkereskedő hirdetését lapunk olvasói figyelmébe ajánljuk.
Egyházi szent edények, úrvacsora-kelyhek, keresztelő kannák és medenczék, borkancsók, oltári gyertyatartókból dús raktárt rendezett be Polgár Kálmán
budapesti müötvös (üzlete VII., ker. Erzsébet-körút 29.
szám) és az érdeklődő lelkész urak kívánságára stílszerű rajzokkal, tervezetekkel és költségvetéssel díjtalanul szolgál.

P á l y á z a t .
A hódmezővásárhelyi ev. ref. egyháztanács a főgimnáziumnál megürült két tanári tanszékre ezennel
pályázatot hirdet. Ezek egyikével a mennyiségtan és
természettannak, másikával a latin nyelvnek és történelemnek a megszabott heti óraszámban tanítása van
összekötve.
Az állomások a pályázók képesítettsége szerint
vagy rendes vagy helyettes tanárokkal töltetnek be.
Csak ev. ref.. vallásúak pályázhatnak.
A megválasztandó rendes tanár fizetése lesz 2400
kor. törzsfizetés, 500 kor. lakáspénz, 200 kor. ötödéves
korpótlék, — helyettes tanáré 1600 kor. törzsfizetés és
200 kor. lakáspénz, a gimn. pénztárából évnegyedi előleges részletekben. Egyszersmind az illetők, — ha a
tanári fizetésekre nézve addig más intézkedés nem történik, belejutnak a felsőbb (2800 és 3200 koronás) fizetési fokozatba.
A megválasztandó rendes tanárok egy évi sikeres
működés s kifogástalan magaviselet után állandósíttatnak.
Folyamodni lehet a pályázók életkorát, vallását, végzett
tanulmányait, képesítését, katonai szolgálatát bizonyító
oklevelek s orvosi bizonyítvány és ha nős, esketési
anyakönyvi kivonat alapján, alólírott elnökséghez május
15-ig beterjesztendő kérvényen.
A megválasztott tanárok az orsz. tanári nyugdíjintézetnek kötelezett tagjai s állomásaikat f. é. szeptember 1-én elfoglalni kötelesek.
Hódmezővásárhely, 1906 április.
Pap Imre,
lelkész és a gimn. igazgató 1
tanács elnöke.

Figyelmeztetés. A „Prot. Egyli. és Iskolai Lap"
17. számában megjelent dömsödi lelkészi pályázat határideje május 12-ig meghosszabbíttatik.
Kunszentmiklós, 1906. április 25.
Baky István
esperes.

Természetes

vasmentei

£ithion-forrás
kitűnő

hatású

• ese-, hólyag-, rheuma-,
ía k ö s z v é n y b á n t a l m a k n á l , v i z e l e t i n e h é z s é g e k n é l , c z u k o r b e t e g s é g e k n é l , a l é g / , ő - és e m é s z t é s i s z e r v e k h u r u t a i n á l .
Salvator-forrát
igazgatósága Eperjesen-

HIRDETÉSEK.

Ezsn czégtábián i s merhetők fel azon üzletek, a melyekken
egyedüJ árus Utalnak
eredeti SIHGER varró-

szorulnak ajánlásra.
Csak arra kérünk
ügyelni, hogy kellő
helyen vásároljon.

Singer Co. Varrógép R é s z v . T á r s .
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16.
Budapest: VII., Kerepeái-ut 32.
„
VII., Király utcza 52.
IV., Muzeum-körut 27.
,
„
VI., Teréz-körut 21.
„
II., Fő-utcza 15.
Újpest: Avpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi-u. 14.

Országh Sándor
orgona-és
hormoniumgyáros
cs. és kir. udvari szállító
R.-Palota ( B u d a p e s t

mellett)

Alapittatoít 1861-ben.
Az 1885. évi k i á l l í t á s o n « N a g y d i s z o k l e \ é l » é s
« F e r e n c z - J ó z s e f l o v a g r e n d d e l » , az 1904. évi v e s z prémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azonkívül s z á m t a l a n k i t ü n t s t é s é s e l i s m e r é s .
Készít k e l l e m e s é s t ö m ö r h a n g ú , l e g j o b b é s l e g újabb rendszerű o r g o n á k a t . Elvállal javításokat
és á t a l a k í t á s o k a t . K i s e b b o r g o n á k k é s z l e t b e n v a n n a k , Szolid m u n k a és j u t á n y o s á r a k . Áz o r g o n á k
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint a z , hogy
a g y á r a l a p i t á s a ó t a 4 0 0 - n á l t ö b b ú j o r g o n a lett
megrendelve és készítve.

Felelős szerkesztő: H a m a r István.

NYILTTÉR

Ál-jegyzék

forrás

tervezet
küldetik.

kivánatru

Torony-órák

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borviz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer
fertőző betegségek eílen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.

palota-, városházi, gyári, lakt a n y a - ó r á k b e r e n d e z é s é t a. legelőnyösebben eszközli

gVSÜLLEft J Á N O S
MAJER KÁROLY utóda

Kívánatra telítésnélküli töltést is szállít a

Budapest, VII,, Osömöri-út 50.

Szt. Lukácsfiirdő Kútvállalat Budán,

(Saját
Első magyar óragyár gőzerőberendezéssel.

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk.

és részletes
díjmentesen

Képes

ház.)

árjegyzékek, költségjegyzékek ingyen.

Pontos és legjobb

órák 5 évi jótállás mellett,
egyházi szent edények,
= úrvacsora-kelyhek, =
borkancsók, keresztelőkannák és medenczék.
a r a n y é s e z ü s t ékszerek, evőeszközök,
= = chinaezüst dísztárgyak.
J a v í t á s o k r a é s vidéki m e g r e n d e l é s e k r e k ü l ö n ö s
g o n d o t fordítok. — Árjegyzék 2 0 0 0 rajzzal
«)f.5Í.JÍ.Jf.JÍ ingyen é s b é r m e n t v e . <5ít3S«jS.}St5Í

POLGÁR

KÁLMÁN

müórás

Budapesten. Erzsébet-körút 29.

Jóhangú iskola-hegedűi
a m. kir. zeneakadémia
sz á l l í t ó j á n á l

Reményi Mihálynál

MOZAIK-, MŰKŐ- ÉS CZEMENTÁRÚGYÁRA,

3 f r t 50 kr.-tól feljebb
minden áron legjobban lehet
beszerezni.
Budapest, Király-u. 44/P.

ÉPÍTÉSI ANYAGOK

Mestcrhegedűk, fuvolák, klarinettek, szárnykürtök, citerák, cimbalmok 5 évi jótállás-

sal. Q u i n t t i s z f a

Budapest,

„Burmestep"-

RAKTÁRA

VII. ker., Gizella-út
?^

h u r o k . Finom franczia vonók és tokok.
Javítások művészies kivitele.

Hangfokozó

JÓZSEF

WAIiLA

,38.

szám.

gerenda!

Granit-Terazzo. Betonirozások. Csatornázások.

mely által bármely hegedű vagy gordonka
sokkal jobb, erősebb és kellemesebb
hangot kap.

Karmanytyúsportlandczementcsövek.Turbinák

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

és zsilipek, Medenczék. Szökőkutak. Jászolok.

Világhírű harmoniumok.

Fürdőkádak

betonból

és fayance-lapokkal.

Falburkolások. Márványmozaiklapok velenczei
módra. Czementlapok, sima és római mozaik-

beszélö-gépek

utánzat. Mozaik-lapok á la Mettlach. Kera-

dús választékban legolcsóbb
árakon.
Grammophónról külön árjegyzék kérendő.

mit,- és Klinkerlapok. Román- és Portlanrlczement.

^

Tűzálló

téglák.

Kőagyagcsövek.
—

J

Mindennemű

iskolapadok,
iskola-, tornaés

jvodaberendezések
és szabadalmazott

Hyermekpadok

gyártása.

rgona-harmóniumok.
A gyönyörű hang, melyet a világhírű, legjobb gyártmányú,
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng dicséretet. 65 írttól minden árban kapható.

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár,

STOWASSER

j•

hangszergyáros,

a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek szállítója.

Budapest, II, Lánczhíd-utcza 5 .
Az összes hangszerek
javítása különleges szakszerű pontossággal, jutányos árban; kezesség
minden egyes li a n gszernél.

Árjegyzékkel készséggel szolgálunk

ingyen

és bérmentve.
tjfr

eÜS

eJ$ eJÍ
ÍI h N U

ciíí
bö1

mindenki
kérjen mutatványszámot Sárospatakról.

LLUllJ
REF. ZENEKÖZLÖN9
e^S

eJjí

c^S cJS

f

Árjegyzék, minden egyes
hangszernél kiilön, kivá
natra b é r m e n t v e küldetik.

Cí^S c J í cl^S ( Í ^ c ^ S

Grand Prix, Párisi világkiállítás 1900.

KWIZDA FERESSCZ JÁNOS
cs. és kir. osztrák-magyar, román királyi és bolgár fejedelmi
udvari szállító,
k e r ü l e t i g y ó g y s z e r é s z K o r n e u b u r g , Bécs mellett.

Kivitel nagyban és kicsinyben.

K W1Z D A-féle RESTITÜTI0NSFLU1Ü
cs. és kir. szabadalmazott mosóvíz lovak száiuftra.

1 üveg ára kor. 2.80.
Negyven év óta van használatban az udvari istállókban
? a legnagyobb katonai é>
polgári istállókban is a loval
izmai erősítésére, fárasztó menetek előtt és után, ficzamosoknál és az izmok merevedésénél s t b . ; a lovat ;
irainingben bámulatos er^l
mény felmutatására képesíti

KWÍZDÁ= korneuburgi marhatípBor

legjobb asztali- é s üdítő ital.
Kitűnő h a t á s ú n a k b i z o n y u l t k ö h ö g é s n é l ,
gégebajoknál, gyomor- és hólyaghurutnál
Karlsbad M A T T O N i H E N R I K

Budapest

Orgonaépítési m ű intézet.

Diat. szét lovak, szarvasmarhák és juhok részére

B i e g e r Ottó

Vi doboz ára kor. 1.40
V2 „
„ „ -.70

villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

Budapest, VII., Garay-utcza 48.

50 óv óta a legtöbb istállóban használatban v a n étvágy-hiány s rossz emésztésnél, a t e j javítására és a
tehenek
tejelőképességének
fokozás ára.

es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Ferenez József-rend lovagja.

v>»irt<li csak ezen vídjegygyel clI Him.
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

Főraktár: T ö r ö k J ó z s e f
szertára

gyógy-

Király-utcza 12. és Anűrássy-nt '20.
HOKNYÁHSZKY

VIKTOR

CS. É S KIR. U D V A R I KÖNYVNYOMDÁJA

A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
csőrendszeiű (pnenmatikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 3 0 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékelfebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását mérésként árban elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kívánatra díjmentesen.
BUDAPESTEN.

PROTESTÁNS
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP
Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő :

Hirdetési d í j a k :
Két hasábos egész oldal . . . .
Fél oldal
Negyed oldal
Nyolczad oldal

40
20
10
5

kor.
kor.
kor.
kor.

HAMAR

ISTVÁN.

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a hová a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendők.

M e g j e l e n i k m i n d e n vasárnap.
Előfizetési ára :
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 fillér.

TARTALOM. V e z é r c z i k k : A Kálvin-szövetség. Dr. Székely József. — Énekeskönyvünk ügyében. Seprődi János. — T á r c z a :
Zsoltárfordítások. Hornyánszky Aladár. — K ö n y v i s m e r t e t é s : Szeretet. — Egyházi beszédek Bitzius Alberttől. Ágoston
Sándor. — B e l f ö l d : Á ref. egyetemes konvent ülései. Tudósító. — M i s s z i ó ü g y : A belmisszió kérdéséhez. Eubulus.
— K ü l f ö l d : Külföldi szemle. Dr. Szlávik Mátyás. — E g y h á z . — Iskola. — E g y e s ü l e t . — K ü l ö n f é l é k . — P á l y á zatok. — H i r d e t é s e k .

A Kálvin-szövetség.
II.

A szocziális kérdés megoldása köríti tehát
kétségtelenül vannak az egyháznak is feladatai.
Lássunk ezek közlil példaképen egynéhányat.
Itt van először is a család. A gazdasági élet
újabbkori óriási haladása iszonyú rombolást vitt
véghez a családi életben. A gyáripar fejlődése
létrehozta a munkásosztályt s e társadalmi osztályra nézve a keresztyén családi élet csaknem
lehetetlenné vált. A gép szakadatlan munkát kívánt, gyakran oly körülmények között, melyek
magukban véve is az egészségre ártalmasak. A
gyermekek és nők igénybevétele folytán a család
és háztartás felbomlik, a munkásnak nincs otthona, a gyermek nem részesül nevelésben. A lakásviszonyok a legkedvezőtlenebbül alakulnak, úgy
hogy maga ez lehetetlenné teszi a családi életet
s aláássa iz erkölcsöket. Az egyház ez állapotokkal szei. aen közönyös nem maradhat. Fel kell
emelnie szavát a családi élet védelme érdekében.
Tiltakoznia kell az ellen, hogy a szegény emberek
lakása a konkurrenczia és üzleti spekuláczió tárgyává tétessék. Mindent el kell követnie, hogy a
gazdasági élet küzdelmeiben a legszegényebb embernek is Ehetővé tétessék, hogy keresztyén családi életet élhessen.
Avagy ott van a vasárnapi munkaszünet dolga.
A vasárnapi munkaszünetet az egyháznak min-

denki részére követelnie kell, s azután gondoskodni arról, hogy a vasárnap az embereknek valóban testi pihenést és lelki üdülést jelentsen. A
testi munkában elepedt lélekre nézve a vasárnap
czélszerü felhasználása rendkivül fontossággal bír.
Az egyháznak tehát minden rendelkezésére álló
eszközzel oda kell hatnia, hogy a társadalom minden tagja a vasárnapot lelki javak keresésére
fordítsa. Mert ha a vasárnap a heti keresménynek
dorbézolásokban, testet-lelket ölő mulatozásokban
való elfecsérelésére fbrdíttatik, akkor a munkaszünet erkölcsileg semmi hasznot, sőt úgy erkölcsileg, mint anyagilag romlást okoz. Itt az egyháznak fokozott tevékenységére van szükség. Az
istentiszteleteken kívül valláserkölcsi s más léleknemesítő irányú és tárgyú felolvasások, egyesületi
tevékenység stb. mind igen alkalmasak arra, hogy
a szegény ember vasárnapját anyagi és erkölcsi
szempontból egyaránt gyümölcsözővé tegyék. Nern
csupán a testi munkától való tartózkodás, hanem
a lelki munkában való részvétel a fő; az egyháznak nem az ünnepek és vasárnapok megtartására,
hanem megszentelésére kell a súlyt helyeznie. És
itt nyílik különösen tér arra is, hogy a különböző
társadalmi osztályok e napon érintkezzenek, a
lelki munkában egyesíttessenek s ekképen a felebaráti szeretetet ápolják és erősítsék.
Hasonló munka vár az egyházra még sok
egyéb viszonylatában a társadalmi életnek. A tulajdon kérdésénél a tulajdonnal járó kötelességek
hangsúlyozása, küzdelem az uzsora, fényűzés ellen
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stb. Egy szóval mindenütt ott, a hol a gazdasági
élet jelenségei erkölcsi vonatkozással is bírnak.
Sőt minthogy az egyház a maga czéljai érdekében sem nélkülözheti az anyagi eszközöket,
vigyáznia kell, hogy ez anyagi eszközök használatában önmaga ne vétsen az evangéliom szelleme
ellen. P. o. míg egyfelől az uzsora ellen kiizd,
önmaga ne adja ki pénzét uzsorára stb.
Látnivaló ezekből, hogy az egyház bőven
talál munkát szocziális téren, anélkül, hogy attól
kellene tartania, hogy anyagi czélok szolgálatába
áll, üzérkedik, elvilágiasodik.
De hát keresi-e ezt a munkát egyházunk,
teljesíti-e e téren kötelességét? Ha megvizsgáljuk
egyházi szerveink munkáját, bizony e kérdésre,
sajnos, nemmel kell felelnünk. Egyházi hatóságaink
kizárólag a hivatalos adminisztrácziót tekintik feladatuknak, a megcsontosodott régi keretek között
végzik a lélek nélküli munkát, statisztikai adatokat halmoznak különösebb haszon nélkül (péld.
hogy hányan éltek úrvacsorával), a társadalmi
bajokkal s azok orvoslásával azonban nem igen
foglalkoznak. S ha foglalkoznak, annak sincs
különösebb eredménye, mert hatóságaink konzervativizmusa (minek oka ismét azok szerencsétlen
összeállításában rejlik) minden nagyobb akcziónak
ellene áll. Az egyház szocziális munkájának elvégzésére az újabb időben megindult mozgalmak
ezért nem tudtak kellő sikert felmutatni. így látjuk, hogy a szervezkedett egyházmegyei, kerületi
értekezletek elsekélyesedtek, mert nem volt nekik
biztosítva semmi szabad mozgás, összes munkájuk
az elméletezés, felolvasások, javaslatozás terére
volt szorítva. Majd azok, kik a társadalmi bajokkal szemben érezték az egyház kötelességét, többszöri erőfeszítés, kísérletezés után megalakították
az orsz. belmissziói egyesületet. Az egyházi közvélemény azonban ez iránt is közönyös maradt,
a minek talán nem utolsó oka szerintem az, hogy
lelkészeink, mihelyt a misszió szót hallják (jogosan vagy ok nélkül, most attól eltekintve) mindjárt
gyanakodnak s holmi külföldieskedést sejtve a
dologban, „minek a ? " , „nem nekünk való" ellenvetésekkel fordulnak el attól. Ilyen viszonyok között
született meg a Kálvin-szövetség eszméje. Hátha
a Kálvin neve képes megnyerni az egyház szocziális munkájára egyházunk híveit, hátha annak
varázsa mint egykor összetartott, úgy most is
összeforraszt bennünket s felindítván egyházunk
kicsinyeit és nagyjait, szegényeit és gazdagjait a
puritán erkölcsök kultuszára, hatalmas tényezővé
teszi egyházunkat abban a nagy társadalmi átalakulásban, mely az emberi szenvedések kevesbítését,
a boldogság növelését akarja tisztán gazdasági
alapon megvalósítani; tényezővé, mely vigyáz arra,
hogy az evangéliom akkor is tisztán ragyogjon

az emberek előtt, s a test kielégítése mellett a
lélek se lásson szükséget.
A Kálvin-szövetség czélja tehát voltaképen
nem más, mint az egyház szocziális munkájának
ellátása, mindaddig, míg azt egykor maga az egyház, meglevő vagy' létesítendő orgánumaival el
tudja és akarja látni. Czélja tehát — mint magát
Pokoly egyik előértekezleten kifejezte — hogy
magát minél előbb fölöslegessé tegye.
Dr. Székely

József.

Énekeskönyvünk ügyében. •
Motto : Csak nyugodtan ! !
(Folytatás és vége.)

III.
Szügyi czikkének ez a része megdöbbentett, Ez a
rész az énekeskönyv dállami részéről szól s ha valakitől
Magyarországon, úgy Szügyi Józseftől örömmel és szívesen fogadtam volna minden egyházi zenére vonatkozó
ellenvetést, útbaigazítást és tanácsot. Es ha már érdemesnek tartotta czikkemmel foglalkozni, így járni el
neki az ügy iránt tartozó kötelessége is lett volna. Ha
ő nem teszi, ki tegye közülünk?
S e helyett mit kapunk tőle ? Bocsásson meg a
világ, de nem magamért, hanem az ügy komolyságáért
és fontosságáért ki kell mondanom, hogy a mit e részben kapunk, alig egyéb felületes, rosszakaratú nagyzolásnál, a melyben itt-ott határozott ferdítés is találkozik. Valóban nem is találok e részre vonatkozólag
más magyarázatot, mint azt a határtalan elfogultságot,
mely engem az ő szemében úgy tüntet fel, mint a ki
nem az ügyért harczolok, hanem csak az énekügyi
bizottság ellen.
Hogy ez mennyire ferde és igazságtalan felfogás
velem szemben, annak bizonyitgatását külön meg se
próbálom. Ha állításait rendre veszem, abból úgy is
kitűnik, a minek ki kell tűnni.
Szügyi czikke e részének első felében röviden
kivonatolja az én programmomat. Es bár egymástól
térbelileg messze eső részleteket hoz egymás mellé, oly
jól ós oly sikerülten kivonatolja czikkem ritmizálásra
vonatkozó részét, hogy tisztára kaczagás, mikor elvégezvén így kiált fel: „ Milyen zűrzavar, milyen homályosság
és mennyi ellenmondás!"
Hol, kérem ? Hol van az a zűrzavar ? Hadd üssem
le a kalapját s nézzek a szeme közé! 1 Tessék csak
még egyszer elolvasni, de nyugodtan, minden harag
nélkül! Aztán én is segítek. Lássuk csak!
A zűrzavarra Szügyi égyetlen példát sem hoz fel.
A homályosságra felhozza azt a kijelentésemet,
hogy minden dallamot természetes hajlása és belső növése szerint kell ritmizálni s nem erőszakosan és önkényesen. Ennek a homályosságnak két érdekessége is
van. Egyik az, hogy e kijelentésem szinte minden czik-

kemben ott van; benne volt abban is, a melyre Szügyi
a dallamozó bizottság jegyzőjeként feleletet adott s
a melyre én a Prot. Egyházi és Iskolai Lap 1904. évi 42.
számában feleltem. És csodák-csodája: ez a mondat
most egyszerre olyan homályos lett, hogy érthetetlen.
Vájjon mitől? Hiszen az imént említett helyen gyakorlati példában is, a LXXXIV. zsoltár első sorában, kótával megmutattam, mit kell e kifejezés alatt érteni s az
én ritmizálásom mellé odatettem a bizottság ritmizálását
is, hogy minden félreértést kikerüljek. Ne várja tehát
tőlem Szügyi már elmúlt dolgok újra elővételét, hanem
legyen szíves nézzen utána az idézett helynek: a gyakorlati példát, a mit most követel, már akkor és ott
megkapta.
Különben is ő maga nagyon jól megfejti e homályosnak mondott részt. Megérti és megmondja ő maga
ezekkel a szavakkal: „De kérdésbe tehetjük azt is,
hogy vájjon nem úgy áll-e a dolog, hogy minden egyes
dallamnak természetes hajlása és belső növése szerint
való ritmusa nem más, mint az eredeti ritmus?" Hát
kérem szépen, épen így áll a dolog! Épen ez az, a mit
évek óta hajtok. És nagyon örvendek, hogy ezt épen
Szügyi ismeri el. Mert ezen nem az én theoriám dűl
össze, a mint Szügyi merészen, minden legkisebb megokolás nélkül odaveti, hanem az énekügyi bizottságé. A
ki nem vette tekintetbe, hogy minden dallamnak eredeti,
veleszületett ritmusa van, a melyet esetleg lehet egy
kissé ide-oda módosítgatni, de annyira, hogy Goudimel
dallamaiból magyar dallamok legyenek: soha. A ki
önkényesen formulákat állított fel s azokba, mint Procrustes-ágyakba, bele tett minden dallamot.
Igen ! Ez az értelme annak a homályos mondatnak,
a mit maga Szügyi is kitalál, a ki homályosnak mondja.
És ezen az alapon esnek el mindazok a túlzások, melyeket Szügyi az én magyarságomra nézve elmond.
Czikkemben ez a rész elég részletesen ki van fejtve.
Szügyi csak általánosságban beszél s összehozza ezt a
khorális allabreve ütemzéssel, a miben szerinte ellenmondás van. Lássuk tehát az ellenmondásokat.
Első ellenmondás volna, hogy én feltétlenül a ritmizálás mellett vagyok, de azért lemondok róla.
Hát kérem, ha az énekeskönyvet a magam számára
készíteném, nem mondanék le róla. De mivel az énekeskönyv a nagyközönség számára készül és az, úgy látszik, irtózik a ritmizálástól, kénytelen vagyok lemondani
róla, ha nem akarok úgy járni, mint az énekügyi bizottság. Hol itt az ellenmondás? Ott, a hol a rosszakarat.
Második ellenmondás volna, hogy én erőszakosnak
tartom a Próba-énekeskönyv ritmusát s mégis a pontot
és nyolczad-kótát is fel akarom venni a ritmizálás közé.
Erre nézve újra kérdem Szügyitől, hogy hol itt az
ellenmondás? Csak az ő czikkében és nem az enyémben.
Mert hol van az megírva, hogy a pont ós nyolczad-kóta
erőszakoltabbá teszi a dallamot, mint a fél, vagy
egész kóta ?

Harmadik volna, hogy én a Próba-énekes ritmusát
monotonnak tartom és mégis a khoráímértéket fogadom el.
Erre nézve megfeleltem már az első ellenmondásnál. Itt csak azzal egészítem ki, hogy a khorálméretet
is olyan monotonnak tartom, a melynél a dallamozó bizottság ritmizálása csak egy fél perczenttel jobb, de olyan
fél perczenttel, a mely egyáltalában nem érdemli meg
azt a fáradságot, hogy a már megszokott khorálméretet
vele felcseréljük. Kérdem: hol itt az ellenmondás? Csak
a Szügyi József képzeletében.
Negyedik és utolsó felhozott ellenmondás volna,
hogy én barbárságnak tartom Goudimel zsoltár-dallamainak sarkantyús csizmába és zsinóros nadrágba való
öltöztetését és a német khorális allabrevet mégis elfogadom. Erre nézve is van felelet az első ellenmondásnál.
Itt még csak azt vagyok bátor Szügyi Józsefnek figyelmébe ajánlani, hogy az a trochaikus lejtés, a mit ő
németnek nevez, csak azért német, mert a német versszöveghez különösen jól simul, de egyébként annyira
internaczionális jellegű vonása a zenének, a melyhez
lassú meneténél fogva a világ mindenféle nemzetének
nyelve, verselése hozzá idomulhat. S mivel a jambikus
lejtésű szöveg is zenében félütéssel trochaikussá válik,
ettől a magyar nyelv sem irtózik olyan erősen. Bizonyság
az a 300 egynéhány év, mióta így éneklünk.
Hol van tehát ezekben az ellenmondás ? Sehol!
Csak abban a szenvedélyességben, a mellyel Szügyi
czikkemet tárgyalta.
Hogy mennyire elfogult és igazságtalan volt irányomban, arra nézve felemlítem czikke végén azt a
kijelentését, hogy én azért akarom a ritmizálás kérdését
a közönség előtt vita alapján eldönteni, mert magam
sem vagyok tisztába a ritmizálás kérdésével. Annyira
felületes és csak gyűlöletből eredő megjegyzések, a
minőt Szügyi Józsefről eddig csak feltenni sem mertem
volna. Mert én czikkemben tisztán és világosan megírtam,
hogy mit kell vita alapján a közönség előzetes tudtával
eldönteni. El kell dönteni azt a kérdést: meg akarunk-e
maradni a khorálméretnél, vagy pedig ritmizáljuk a
dallamokat ? Ennyi és nem több, a mit én vita alapján
akarok eldönteni. Hogy ebből miképen következtet
Szügyi arra, hogy magam sem vagyok tisztába a ritmizálással, arra csak az Ő lelke tudna igazán megfelelni.
Czikkemet a Protestáns Szemlében azzal végeztem, hogy a ki jobb programmot tud, álljon elő vele,
szívesen hallgatom. A mit Szügyi nyújt, abban a programm helyét olyan valami foglalja el, a mi minden
egyébre alkalmas, csak ily nagyfontosságú és annyira
kátyúba került ügynek a kiemelésére nem. Én az enyémnél jobb programmot kértem. Ilyet Szügyitől nem kaptam. A mit kaptam, azt sem én, sem más nem használhatja. Tehát más, nyugodtabb és alaposabb hozzászólást
kérek!
Seprődi János.

TÁRCZA.
Zsoltárfordítások.
A 4. zsoltár.
Ha hívlak, válaszolj,
Igazam Istene.
Bajban ki megsegítsz,
Könyörülj énrajtam
S hallgasd meg imámat.
Emberek 1 meddig lesz
Csúffá dicsőségem;
Hiút hogy szerettek,
Hazugot kerestek?
Hisz Jahve csodát tesz
Az ő kegyesével;
Jahve meghallgatja,
Ha hozzá kiáltok.
Legyetek boszúsak,
De ne vétkezzetek;
Ágyon gondolkodva
Maradjatok némán;
Hozzatok ő neki
Helyes áldozatot,
S bízzatok Jahvéban.
Sokan mondogatják:
„Ki mutat jót nékünk?"
Emeld fel mireánk
Arczod fényét Jahve 1
Ki nagyobb örömet
Adsz az én szivembe,
Mint mikor bőséges
Gabonájok s mustjok.
Bókében fekszem le,
Békében alszom el,
Mert Jahve egymagad
Bizton hagysz lakozni.
Az 5. zsoltár.
Szavaimat halld meg Jahve,
Ügyelj az én panaszomra,
Figyelj segélyt kérő szómra,
Én Istenem és királyom,
Mert te hozzád imádkozom.
Jahve reggel hallod hangom,
Ha áldozok s szertenézek.
Mert nem kedvelsz vétkeseket,
Nálad a rossz nem időzhet;
Nem állhat meg hetvenkedő
Szemed előtt,
Gyűlölsz minden gonosztevőt;
Kiirtod a hazugokat,
Gyilkost s csalfát útál Jahve.

Én pedig nagy szeretettel
Vonulok be szentélyedbe,
Leborulok csarnokodnál
Félve téged.
Jahve vezess igazságban,
Azok miatt, kik rám lesnek,
Egyengesd meg útad nékem.
Mert a szájok nem őszinte,
Keblök romlás;
Megnyitott sír az ő torkuk,
Nyelvök sima.
Mondd ki őket bűnösöknek,
Essenek el terveiktől;
Sok vétkükben vesd el őket,
Mert ellened lázonganak.
S vígadjon, ki hozzád siet,
Örvendjenek mindörökké,
S fedd be őket s újongjanak
Rajtad neved kedvelői.
Mert az igazt megáldod te,
Tetszéseddel pajzsmódjára
Betakarod.
A 14. zsoltár.
A balga ekként szól magában:
Hisz nincsen Isten!
Csak rút és undokság mit űznek,
Jót senki se tesz.
A mennyekből az emberekre
Lepillant Jahve,
Hadd lássa, van-e józan, — Isten
Után ki kérdez?
Elpártolt, romlott valamennyi,
Jót senki se tesz,
Egyetlen egy sem.
Nem tudja vájjon minden vétkes,
Ki népemet kenyérként falja,
Jahvét nem hívja:
Hogy ott ugyancsak elrémültek,
Mert hű nép közt vagyon az Isten?
Szegény tervét ha megrontjátok,
Hát Jahve néki mentővára.
Bár jönne Cionból Izráelnek üdve
S megfordítná Jahve nemzetének sorsát,
Ujongana Jákob, vígadna Izráel,
A 23. zsoltár.
Jahve őrzőm, nincs hiányom :
Zöld mezőkön hágy heverni,
Friss vizekhez elvezérel,
Lelkemet üdíti, üdvnek
Nyomdokin vezet nevéért.
Éjsötét völgyben ha járok,
Nincs mit tartanom veszélytől,
Mert velem vagy, jobbod botja
S vesszeje vigasztalóim.

Asztalt is terítsz előttem
Bántóimnak bosszúságra;
Megkened fejem olajjal,
Serlegem bőségtől árad.
Jólét s üdv kisérnek éltem
Minden napjain keresztül,
S Jahve házában időzöm
Hosszú esztendőkön által.
Ford. Hornyánszky

Aladár.

KÖNYVISMERTETÉS.
Szeretet. Egyházi beszédek. írta Harsányi Pál olcsva-apátii
evang. ref. lelkész. Hegedűs és Sándor bizománya Debreczenben
1—143 old. Ára 3 kor.
Egyházi beszédek Bitzius Alberttől. Németből fordította
Nagy Béla theol. rk. tanár. Sárospatak, 1906. Nyomtatta Radil
Károly, a sárospataki ev. ref. főiskola betűivel. Ára 5 korona.
Terjedelme I—VII és 1—214 oldal.

Polonius kérdi Hamlettől: „Mi az, a mit olvas, felséges úr?" Hamlet azt feleli r á : „Szó . . . szó . . . szó!"
Ezt lehet elmondani Harsányi Pál prédikácziós kötetére
is. A sok szó pedig akként van összeillesztve, hogy
kijön belőlük 21 prédikáczió, melyek közül 11 alkalmi
és 10 közönséges; voltaképen pedig mind a 21 „közönséges".
Ha egyet végig olvasunk, annyi, mintha mind elolvastuk volna, s ha néhány nap múlva ismét a kezünkbe
kerülne egy más szerző nevével, nem igen vennénk észre,
hogy ezt már valaha olvastuk. Csak kettő van benne,
a mit még sem lehet egy könnyen elfelejteni. Az egyik
a 20-dik beszéd, mely Krisztus követéséről szól, kinek
életútja a szereteten, megalázkodáson s megdicsőülésen
keresztül vezetett. Ügyes felfogású, áttekinthető és építő
beszéd. A kötet legsikerültebb darabja. De nem felejthetjük el egyhamar a 19-iket sem, melyben a gazdag
ifjúról szóló történetnek a szöveg világos értelme ellenére (toc oTíáp/ovta = vagyon ; tá xnj^a =- birtok, kincs)
azt a meglepő allegorikus magyarázatot adja, hogy itt
a gazdagságról való lemondás a testi vágyak és kívánságok leküzdését jelenti. 129—130. old.
A textusmagyarázás különben sem erős oldala a
szerzőnek; a többnyire rövid lókusok leginkább csak
mottóul szolgálnak a pathetikus, elejétől végig fortisszimóban letett dikcziókhoz, melyekben kevés az építő erő,
de annál több a szóvirág.
Az Isten és a Jézus nevét ki nem mondaná, míg
8—10 epitheton ornans-t előre nem bocsát. Hogy így
néha 16 soros mondatok jönnek ki, az még kevésbbé
árt a népszerűségnek, mint az ilyenféle szók, hogy:
objektív, múzsa, géniusz, organizmus stb. Szereti a közismert természeti képeket felhasználni, pl. hogy „ismeretkörünk a csillagok szédítő magasságától a tengerek beláthatatlan mélyéig terjed" — s ez az ellentét annyira
tetszik szerzőnek, hogy különféle változatokban majdnem
minden második, harmadik beszédében előfordul.

Különben mindez egy kis jóakaratú elnézéssel még
a gusztus dolgának mondható; de már a szórendi törvények bárminő gusztus mellett is nagyobb méltánylást
igényelnek, mint e könyvben kaptuk. Az igekötő legtöbbször oly esetben is, mikor nem kellene, az ige után
áll, mi ép úgy sérti a fület, mint mikor a birtokos jelzőket a jelzett szó után, sőt néha a mondat végére
helyezi.
Stílusa kenetteljesnek mondható, olykor a túlságig, holott a kenet is csak mértékkel szép s akkor is
inkább az imádkozásban. Ügy látszik, Shakespeare hiába
teremtette meg a „Felsült szerelmesek"-ben Sir Nátháméi s Holofernes alakját, mert még mindig nem tanultuk meg belőle, hogy hogy nem kell beszélni a papnak.
Általában az egész könyv, mely egyetlen új gondolatot sem tartalmaz; könyvtárunkból nem hiányzott.
Megjelenése inkább családi, mint irodalmi eseménynek
mondható. Találunk benne 8—10 beszédet, melynek van
annyi gyakorlati értéke, hogy legátusok elszavalhatják,
vagy ha a lelkész akadályozva van, a tanító egy-egy
prédikáczió felolvasásával elvégezheti az istentiszteletet.
Erre azonban sok lenne a 3 korona, ha a — különben
csinos kiállítású — mű tiszta jövedelme az Olcsva-Apátiban felállítandó új iskola költségeinek fedezésére nem
fordíttatnék.
*

*

*

Jól esnék, ha az idegen Bitziusról kellett volna
az előbbi kedvezőtlen kritikát írnom s a Bitzius beszédei
magyar pap tollából kerültek volna ki.
A fordító előszavából szerzőt ismerjük meg, a nagy
tudású és szerény prédikátort, ki 20 éven át minden
vasárnapra a legnagyobb odaadással készült s mégis
1200 hátrahagyott, kidolgozott beszéde közül életében
egyet sem adott közre. Csodáljuk benne a nem földi
kincsekért munkálkodó papot, kit a legfényesebb egyházakba hívtak meg s nem hagyta el kicsiny faluját.
„Egy papi állásra vágyom én, — úgymond — arra, a
melyet majd a berni munkásnegyedben fognak szervezni."
Volt-e valaha igazibb tanítványa annak a Mesternek, a
ki a vámszedőkkel és bűnösökkel volt együtt a legszívesebben ? Valóban Bitzius élete és művei szép és
serkentő példák.
Beszédeiből eredetiben eddig 7 kötetre való jelent
meg s e közül 25 válogatott darabot találunk e könyvben.
Három adventi beszéddel kezdődik, köztük a második szépen és nagy építő erővel fejti ki, mit ad Jézus,
a mit Ker. János nem volt képes adni. Az első és harmadik kevésbbé sikerültek. Nem gondolom, hogy az
1200 között jobbak is nem akadtak volna. Karácsonyi
beszédje s az utána következő : „A vallás és az akarat"
czímű textusmagyarázásban gyengék s csak mint érdekes
olvasmányok jöhetnek számba.
A következő beszédekben [A bűn, A kegyelem,
Az erkölcsiség indító oka, A túlvilág, Mi az örökkévaló
az úrvacsorában, Mi a megváltó a Krisztus halálában
(böjti), A mi megváltásunk Krisztus által (böjti)] a ker.

hittan főbb igazságairól beszél. E sorozatban igazán
kiváló beszéd egy sincsen. Ezzel azonban csak annyit
akarok mondani, hogy mint prédikácziók nem tökéletesek, de mint eszméitető, gondolatgazdag, gondolatkeltő
elmélkedések ezek is, mint általában valamennyi, a legnagyobb figyelmet érdemlik.
Nagypénteki beszédje jól el van gondolva és szépen
meg van írva, csak épito erőben szegény.
„A tökéletesség" czimen Bitzius is ad egy beszédet a gazdag ifjú történetéről, de mennyire más ez, mint
a Harsányié. Az egész beszéd a textusnak helyesen felfogott széles magyarázatán nyugszik, előadva oly kiváló
ékesszólással, mely csak mély meggyőződésű lélekből
fakadhatott.
Szinte bosszankodva olvassa az ember utána azt
a száraz moralizálást a „Gazdagság veszedelmeidről.
Ne terjeszkedjünk ki a „Hit", „Remény" és „Szeretet"
czímű három elég ügyes kis beszédre, hanem siessünk
a kötet fénypontjához. Azt a hat prédikácziót értem
alatta, mellyel bevégződik a könyv.
A tékozló fiú példázatát öt beszédből álló cziklusban dolgozza fel. Ebben az öt prédikáczióban Bitzius az
egyházi ékesszólás magaslatára emelkedik. Maga mondja,
hogy e példázatban benne van az egész ker. vallás, s
ő ki is fejti azt belőle. Az első: „Szakítás az atyával",
megragadóan rajzolja azt a lelki állapotot, melyen keresztül kell mennünk mindnyájunknak. E szakításnak aztán
legtermészetesebb lélektani következményei: „A bűn
önámítása" és „A belső átalakulás". Szinte megrázó
hatással van lelkünkre a „Találkozás az atyával", mellyel
felkorbácsol minden érzést, mely csak alkalmas arra,
hogy az embert — ezt az örök tékozló fiút — felbátorítsa az atyához való visszatérésre. Méltó befejezésül
szolgál a „Megzavart családi ünnep", melynek keserűsége is csak arra alkalmas, hogy a visszatért bűnös
annál inkább ragaszkodjék atyjához, minél több hitetlenséggel, bizalmatlansággal, irigységgel s rossz indulattal találkozik embertársai között. Ez az öt beszéd
darabonként megéri az 5 koronát.
S mindezeket még fokozottabb mértékben elmondhatjuk az utánuk következőről, melynek czíme: „Jézus
a viharban". Az ismert történetből Jézus jellemének s
hatalmának azt a vonását helyezi teljes világításba,
mellyel tanítványainak lelke fölött uralkodott s uralkodik
ma is. Bármennyire esküdt ellensége vagyok is annak,
hogy egy pap a más beszédeit mondogassa, erről mégis
azt mondom, hogy érdemes megtanulni így, a hogy van
s el kell mondani a szószékről. A lelkek mindenütt
épülni s erősödni fognak általa.
A kötet legutolsó darabja egy reformácziói emléknapra való beszéd; ügyes dolog, de az előbbiek után
csak rontja a hatást. Mert ha ez az imént említett hat
kiváló prédikáczió benne nem volna e könyvben, talán
szebbeknek tűnnének fel a többiek is, de ez oly magas
mértéket állíttat fel velünk, melyen a többi alól marad.

Kedvem volna a fordítót felelősségre vonni, hogy
nem válogatott elég gonddal, mert nem gondolnám, hogy
Bitzius 7 kötet beszédje közt ne akadna annyi kiváló
prédikáczió, hogy egy ilyen kis kötetet meg nem lehetett volna tölteni a tékozló fiú cziklushoz hasonló alkotásokkal. De mivel nem vagyok biztos, hogy nem vádolnám-e igazságtalanul, inkább köszönetet mondok neki
azért, a mit adott.
A könyv külső kiállítása is igen csinos, papirosa
finom, betűi élesek, nagyok.
Gyakorlati értékét illetőleg az előszóból idézem a
következőket: „Bitzius beszédeinek legnagyobb haszna
nem az lesz, ha ezeket templomainkban elszavalgatjuk,
hanem az, ha tőle írni tanulunk". S hogy a fordításról
se felejtkezzem meg, ez érdemes kis munka e hasznot
még azzal is növeli, hogy belőle fordítani tanulhatunk.
Nyelvezete ugyanis világos, magyaros s a mi legfőbb,
oly közvetlen, mintha először magyar ember által magyarul Íratott volna.
Ágoston Sándor.

BELFÖLD
A ref. egyetemes konvent ülései.
(Folytatás és vége.)

A harmadik napi iilést megelőzőleg bizalmas értekezletet tartottak a konvent tagjai,, a melyen, a mint
hírlik, a zsinati törvények felterjesztésének időpontja
kérdését tárgyalták.
Az értekezlet miatt a nyilvános ülés csak 11 óra
felé vette kezdetét. Legelső sorban is az egyetemi prot.
theologiai fakultás és diakonia ügyében kiküldött bizottságokat alakították meg. Az elnökség javaslatára, az
előbb említett bizottságba Darányi Ignáczot, Bartók
Györgyöt, Antal Gábort és Fejes Istvánt; az utóbbiba
Dégenfeld Józsefet, Fejes Istvánt, Nagy Károlyt, Széli
Kálmánt és Hegedűs Sándort külclötték ki.
Váró Ferencz a számvizsgáló bizottság nevében
a zsinat költségei felől tett jelentést. Tudomásul vétetett.
A költségek, a szokásos kulcs szerint, a kerületek között
fognak felosztatni.
Dr. Nagy Dezső a közjogi szakbizottság jelentését
referálta, a mely egy rakás sérelmes ügyet hozott a
konvent zöld asztalára. A sérelmek csak nem szűnnek
meg sohasem. A sértő ma is a legtöbbször a régi ellenfél, a mely, daczára a törvényben megállapított egyenlőségnek és viszonosságnak, még mindig külön jogokat
vindikál magának s eretnekeknek tekint bennünket.
Akadt azonban a sérelmek között olyan is, a melyet
dr. Lukács György, volt kultuszminiszter okozott, olyan
dologba akarván beleavatkozni, a mely a legszorosabb
autonomia körébe tartozik. A kultuszminiszteri illetéktelen beavatkozást a konvent visszautasította; a mi
azonban a r. kath. túlkapások folytán támadt sérelmeket
illeti, ezeknek orvoslása tekintetében nagyon is higgadt-

nak és óvatosnak mutatta magát. Nagy Dezső referensnek
igaza van ugyan abban, hogy az olyan sérelmeket, a
melyek az alsóbb hatóságok útján is orvosolhatók, felesleges a konventre hozni De másfelől az is igaz, hogy
ha a r. kath. egyház a legkisebb sérelmet is a legérzékenyebben vesz és a kultuszminiszter útján azonnal
és pedig sikerrel, orvoslást keres, akkor, bár magunk
is resteljük, hogy annyit kell panaszkodnunk, mi sem
tűrhetjük el a túlkapásokat és a ránk szórt gyalázatos
rágalmakat, hanem nekünk is orvoslást kell keresnünk.
A jelentés során tudomásul vették, hogy a pénzügyminiszter elejtette a tiszántúli kerülettel szemben
támasztott portókövetelését. Továbbá tudomásul vették
a két prot. egyházat közösen érdeklő ügyekben kiküldött
bizottság jegyzőkönyvét is. Az erdélyi kerületnek a
vásároknak vasárnapokról és ünnepnapokról hétköznapokra áttétele és a vasárnapi munkaszünet kiterjesztése tárgyában kelt felterjesztéseit áttették a közös
bizottsághoz; majd pedig a sérelmi ügyeket vették elő.
Több kerületből jöttek fel panaszok a miatt, hogy
a r. kath. plébánusok református egyháztagokat is megadóztatnak párbér czímén. A konvent azonban, a bizottságnak ama véleménye alapján, hogy a panaszok későn
adattak be ós nem volt idő azoknak alapos megvizsgálására, egyelőre levette azokat a napirendről s arra
utasította a panaszlókat, hogy előbb az illetékes helyi
hatóságoknál és bíróságoknál keressenek orvoslást.
Nagyobb érdeklődést keltett ezeknél a sátoralja-ujhelyi
egyház ama panasza, hogy az ottani kir. katholikus
főgimnázium igazgatósága nem adott helyet a ref. növendékek vallástanítására. Az igazgató azzal indokolta ezt;
hogy nincs hely erre a czélra az intézetben. A kultuszminiszter is ezt válaszolta ez ügyben a konventnek ; de
megigérte, hogy az intézet kibővítésekor segíteni fog a
bajon. A konvent tudomásul vette a miniszter válaszát,
pedig, a mint Fejes István feltárta, volna bizony az
intézet jelenlegi épületében is hely; hanem persze lehetetlenség az, hogy r. kath. ritus szerint felszentelt helyiségben protestáns eretnekséget hirdessenek. Majd meglátjuk, hogy az intézet kibővítésekor tényleg orvosolva
lesz-e a sérelem.
Még visszatetszőbb volt Simon Gábor miskolczi
ref. főgimnáziumi tanár ügye és a volt kultuszminiszternek
ebben az ügyben a konventhez intézett felhívása. Simon
Gábor úr, a ki pedig református tanár volna és a református egyház által fenntartott iskolában keresi meg
kenyerét, nem hajlandó elfogadni a zsinatnak • amaz
intézkedését, a mely szerint a református tanárnak csak
protestáns felesége lehet. Fogta tehát és Lukács György
volt kultuszminiszterhez fordult azzal a kérései, hogy a
zsinatnak eme határozatát ne engedje törvénnyé válni.
Lukács miniszter úr pedig szintén fogta magát és egy
leiratában kimerítő és indokolt jelentést követelt ez
ügyben a konventtől. Erre azonban már a nagyon csendes
konvent is megbokrosodott s visszautasítván az illetéktelen beavatkozást, kimondta, hogy a jelentést nem teszi

meg, annyival kevésbbé, mivel a szóban forgó intézkedést a zsinat tette meg törvényhozó hatáskörében, az
pedig nem köteles indokolni senki előtt sem, hogy mit
miért cselekedett.
Nem nyugodott meg a konvent Lukács kultuszminiszternek ama válaszában sem, hogy okt. 31-én az
állami és községi iskolák protestáns tanítóinak teljes
tanítási szünetet nem adhat, hanem csak azt hajlandó
megengedni, hogy a prot. tanítók a prot. növendékeket
elkísérhessék az istentiszteletre. Ezzel a válasszal szemben ragaszkodott a konvent a zsinat álláspontjához, a
mely október 31-én, mind a prot. növendékek, mind a
prot. tanítók részére teljes tanítási szünetet kiván, s
felirattal él az iránt, hogy az iskolai rendtartások ennek
megfelelőleg módosíttassanak.
Sérelmi ügyként terjesztette fel a konventre az
erdélyi egyházkerület Don Bosco álnév alatt Orbán
János és Szabó János pápista papok által írt és terjesztett „Luther és Kálvin" czímű szennyiratot, a melyben a reformáczió e két nagy alakja a pápás történetírás, illetve történethazudás fertőjének minden sarával van
bemocskolva s a protestantizmus, mint a legutálatosabb
eretnekség bemutatva. Ezt az ocsmány szennyiratot Erdélyben a pápista káplánok és hitoktatók az iskolás gyermekek között osztogatták szét, semmibe sem vévén nemcsak
a Krisztusnak, de még az államnak törvényeit is. Az
erdélyi egyházkerület igazgató-tanácsa ebben olyan sérelmet látott, a mely méltó arra, hogy a konvent útján a
kultuszminiszter elé vitessék orvoslás végett. A közjogi
bizottság azonban abban a véleményben volt, hogy ebben
a gyalázkodásban nincs olyan sérelem, a mely a kultuszminiszter által volna orvoslandó, hanem igenis olyan, a
mely a sajtótörvények értelmében polgári birói úton torlandó meg. Nem szívesen ugyan, de mégis akczeptálnánk a
bizottság eme véleményét, ha épen a panaszló erdélyi egyházkerület nem jelentette volna ennek az ügynek a kapcsán,
hogy Hetesi Viktornak „Miért vagyok én református?"
czímű apologetikus és polemikus népies munkácskájának
a ref. lelkészek által a konfirmált gyermekek közt kiosztása ellen egy r. kath. plébánus a kultuszminiszternél
panaszt tevén, a miniszter hivatalosan megkereste e
tárgyban az erdélyi egyházkerületet és felhívta a füzet
terjesztésének eltiltására. Hetesi Viktor kis füzete, ha
itt-ott erősebben emeli is ki az evangéliomi és a pápás
egyház között való különbségeket, mindvégig irodalmi
színvonalon van tartva és sohasem gyalázkodik, s íme,
a r. kath. egyház mégis sérelmet lát benne, orvoslást
keres és azt meg is kapja, mert az erdélyi kerület
eltiltja a füzetnek a konfirmált gyermekek közt való
kiosztását. A konvent közjogi bizottsága ellenben, daczára
annak, hogy Don Bosco füzete a legocsmányabb rágalmakkal és a felekezeti béke feldúlására alkalmas hazugságokkal van tele, mégsem tartotta érdemesnek az ügyet
a felekezeti béke megóvására hivatott kultuszminiszter
elé való vitelre, hanem csak arra, hogy megvetéssel
térjünk felette napirendre, vagy pedig a bűnfenyítő

polgári bíróság elé vigyük. Még ezt is értettük volna
akkor, ha a bizottság azt a javaslatot tette volna, hogy
a konvent elnöksége tegye meg a szennyirat szerzői ellen
ezt a bűnfenyítő feljelentést. De ezt sem hozta javaslatba,
hanem szabadságára hagyta bárkinek, a ki a gyalázkodásban egyházunk sérelmét látja, hogy privato nomine
megtehesse a feljelentést. A bizottságnak eme felfogása
ellen erélyesen védelmezte ugyan a kerület véleményét
dr. Bartók György püspök és Nagy Károly theol. tanár,
a konvent többsége azonban mégis a bizottság véleményéhez csatlakozott. A határozattal szemben vigasztalásunkra csak dr. Bartók G-yörgynek ama kijelentése
szolgál, hogy ezzel az ügyet elintézettnek nem tartja,
hanem lesz gondja reá, hogy az mégis a kultuszminiszter
elé kerüljön és a sérelem megfelelően orvosoltassék.
A tanácskozások végén Mády Lajos esperes terjesztette elő a közigazgatási szakbizottsághoz utalt ügyeket. A bizottság jelentése alapján meghozott határozatok
között közérdekűbbek, hogy a tiszántúli kerületnek a
zsinati naplóknak minden lelkészi hivatalához leendő
megküldésére vonatkozólag felterjesztett kívánságát mellőzték, s mellőzték ugyanennek a kerületnek a kerületi
névtárak egyöntetűségére vonatkozó előterjesztését is,
a kerületek belátására bízván a névtárak beosztásának
megállapítását. Az egységes halotti énékeskönyv ügyét
a zsinat által kiküldött énekügyi bizottsághoz utasították,
s elhatározták, hogy a Bocskay-emlékkönyv jövedelme
feleslegét egy Bocskay-alap megteremtésére fogják fordítani. A Kálvineum ügyével majd csak akkor foglalkozik a konvent behatóan, ha az összes kerületek véleményei beérkeznek.
A tárgyalások ezzel bevégződvén, az elnökség
27-én d. e. 10 órára tűzte ki a következő ülést, a mely
csupán a jegyzőkönyv hitelesítésére szorítkozott.
Tudósító.

MISSZIÓÜGY.
A belmisszió kérdéséhez.
A 33-dik belmissziói kongresszusról Németországban.
III.
Részlet Burckhardt igazgató lelkész: Hogyan nyerhetjük meg a
nőket a belmissziói munkára ? cz. előadásából. . . . Es mit tegyünk
mi e tekintetben ?

Körülbelül 16 ezerre rúg Németországban az olyan
nők száma, a kik diakonissza- vagy egyéb ker. munkát
végeznek. Mindennek daczára mégis hangzik a panasz,
hogy: sok az aratni való és kevés az arató ! E hiányon
Burckhardt lelkész szerint úgy segíthetünk, ha először
felébresztjük a belmisszió munkája iránt az érdeklődést;
azután ha a belmissziói munkák iránt érzékkel bíró nők
számára tanfolyamokat (kurzusokat) rendezünk.
Az érdeklődés felébresztésére különösen az iskola
és az egyház van hivatva.

Több berlini tanítónő azzal a kéréssel fordult a
belmissziói egyesülethez, hogy tartsanak számukra olyan
előadásokat, a melyekből megismerhetik a belmissziói
munkák különböző ágait és mutassanak be nekik ilyen
czélt szolgáló intézeteket is. E kívánságának a tél folyamán eleget tettek és ez a gyermekekre is jó hatással volt.
Meggyőződésük az, hogy a belmisszió megismerése czéljából feltétlenül szükséges, hogy a tanítónők az iskolákban
a felsőbb osztályokba járó leányok részére a női szeretetmunkákról előadásokat tartsanak, őket bölcsődékbe, kisdedovódákba, gyermekmenhelyekbe stb. elvezessék s a
helyszínén újból mindent megmagyarázzanak. Ez az eljárás
nemcsak a belmisszió iránti érdeklődést fokozná, hanem
pedagógiai tekintetben is fontossággal bírna, a mennyiben a gyermek gondolat- és kedélyvilágát gazdagítaná,
tudását növelné és akaraterejét jó irányba terelné.
A belmisszió könnyebb megérthetéséhez szükséges,
hogy az iskolai olvasókönyvekbe a ker. szeretetmunkákról
szóló olvasmányokat is vegyenek fel és az iskolai könyvtárakat is ellássák mindenféle ilyen tartalmú könyvvel.
A hol pedig attól kell félni, hogy a szülők a belmisszióról — pusztán tudatlanságból — nem jó véleménnyel
vannak, ott a tanítók külön estély eket rendezzenek a
szülök részére és ismertessék az estélyeken a belmissziói
munka áldásait és főleg annak a gyermekek jellemképzésére való nagy fontosságát. Ily módon legyőzzük az
előítéleteket is ellenszenvet, sőt mi több, megnyerjük a
szülőket munkatársakul. Az iskolát kijárt leányokkal a
tanítónő továbbra is összeköttetésben marad és időnként
összegyűjtvén őket, folytatja velők a belmisszió ismertetésének megkezdett munkáját.
Az iskolának azonban az egyházzal karöltve kell
járnia. A gyülekezetben a lelkész egymaga nem végezhet el minden munkát. Okvetlenül segítségre van szüksége. Buzgó tevékeny férfiakra, szolgálatkész nőkre.
Hogy a nőket is be lehessen vonni az egyházépítő munkába, a gyermekistentiszteletet ép úgy, mint a felnőttek
számára tartandó istentiszteletet még inkább fel kell
használni arra, hogy a ker. munkákat megvilágítsuk,
ismertessük. A gyermekeknek a konürmáezióra való előkészítése közben szintén sokat szólhatunk minderről.
A cura pastoralis segítségével, a mikor a szülőkkel és
gyermekekkel külön és egyenként foglalkozunk ; a lelkekre ismét ébresztő, eszméitető és tanító hatással lehetünk. A gyülekezeti diakonissza meg úgy fejthet ki e
téren munkát, ha a már konfirmált leányokat leányegyesületek vagy szövetségek keretében összegyűjti,
velük bibliát olvas, a lelkeket erősíti, tovább vezeti és
a mikor jónak látja, egy-egy belmissziói munkáról, annak
előmeneteléről stb. érdekes dolgokat elbeszél és arra
buzdítja őket, hogy vegyenek részt akár a vasárnapi
gyermekáhítat tartásában, akár fiatal leányok meglátogatásában, szegények vagy betegek felkeresésében vagy
iratterjesztésben. A nöegyleti munkát is úgy kell vezetnünk, hogy a nők ne érjék be a kötéssel, varrással és
adakozással, hanem valamiféle lelki munkához is lássa-

nak. Végül szükséges, hogy a nagy nyilvánosság számára
többször előadás-sorozatokat tartsunk, a mely előadásokon a szeretet munkáit, azok szükséges voltát a nagy
közönséggel megismertessük s ügyünk számára ily módon
is barátokat szerezzünk. Ha ezt évről-évre megismételjük,
idővel mégis csak sikerül a közvéleményt felvilágosítani
és a szíveket felmelegíteni.
Ha azután oda jutottunk, hogy van már egy sereg
nő, a ki érzékkel bír a belmisszió iránt és e téren
komoly és rendszeres munkát óhajt kifejteni, tanfolyamot
kell tartanunk, a mely a gyakorlati kiképeztetéssel együtt
egy-két évre terjed ki.
E tanfolyam 3 részből áll és pedig: előadások
hallgatásából, szemléleti oktatásból és gyakorlati tevékenységből.
1. Az előadások feladata: a) az Isten igéjének,
b) az Isten országa és különösen ker. szeretetmunkák
történetének, c) a különböző belmissziói munkák és azok
szervezetének alapos ismertetése, d) a neveléstan és
egészségtan fontosabb tudnivalóinak ismertetése, e) ide
számítjuk az énekórákat is, a melyeken a ker. egyházi
énekeket és dicséreteket tanulják.
2. A szemléleti oktatás, azaz intézetek megtekintése
még inkább megkönnyíti egy-egy munkának a megértését.
3. Á munkának teljes és alapos ismeretére csakis
az tehet szert, a ki ebben maga is tevékeny részt vesz,
azaz gyakorlati kiképeztetést nyer.
Egy diakonissza-intézettel kapcsolatban álló kórház, árvaház, vagy másféle intézet jó alkalmat nyújt a
gyakorlati kiképeztetésre.
Burckhardt lelkész rámutat arra a körülményre is,
hogy a belmissziói munkának beható és tüzetes megismerése mindenképen haszon. Mert ha egy nő fiatal
korában ilyesmivel foglalkozik, az, ha esetleg férjhez
megy, mint asszony jobban megérti egyháza szükségeit
és többet tesz érte; mint családanya pedig olyan szellemben és irányban neveli a gyermekeit, hogy azok a
belmissziói már korán megkedvelik és szeretik.
*

*

*

Nekünk magyaroknak mindinkább be kell látnunk
azt, hogy az egyházépítés szempontjából nemcsak férfiakra,
hanem nőkre is szükségünk van. És ha ezt beláttuk,
akkor világos, hogy a vasárnapi gyermekáhítat, a melyen
a leányok éppen úgy részt vesznek, mint a fiúk, továbbá
a konfirmált leányokkal való foglalkozás, a leányszövetségi
és a nőegyleti munka nem hiábavaló és felesleges.
Folytassuk hát minél nagyobb odaadással és buzdítsunk másokat is hasonló tevékenységre. Hadd szabaduljon fel egyházunkban a nők között is minél több
értékes erő. Hazánknak és a magyar protestantizmusnak
buzgó keresztyén lelkületű nőkre, hivő családanyákra,
diakonisszákra, egyleti vagy szövetségi munkát végző
női titkárokra stb. van szüksége. Keressük az Úrnak
orczáját buzgó imádságban ! Maradjunk ő benne! Munkálkodjunk alázatos lélekkel! Szóval vessünk, hogy
arathassunk!
Eubulus.

KÜLFÖLD.
K ü l f ö l d i szemle.
A német Jeruzsálem-egyesület a minap tartotta
Berlinben szokásos évi közgyűlését. Az évi jelentés sok
nehézség felől értesít a szentföld missziói munkássága
köréből. Sok a baj a német ev. egyházközségekben.
A mint 1898-ban a német császári pár Palesztinában
tartózkodott (mely alkalommal a magyar protestantizmust
a Krisztus templom felavatásakor Zelenka Pál tiszaker.
ev. püspök képviselte), többen is áttértek az ev. egyházba, mivel azt hitték, hogy anyagi jólét is követi elhatározásukat. A mint azonban arról győződtek meg,
hogy az ev. misszió csak munkát és fokozott önfeláldozást igényel, az újszövetségi levita módjára félreállottak
és tovább mentek.
De a sok nehézség mellett is bizonyos mérvű haladásról szólhatunk a palesztinai ev. misszió körében. A
missziói állomások 8 iskolája virágzik s az arabok nagyon
is látogatják. A kisdedóvót egy arabs bennszülött diakonissza vezeti. Az örmény árvaház gyermekápolókat keres.
Egy árvagyermek évi ellátása 200 márkába kerül. A
betegápolás ügye örvendetesen halad, úgy hogy Ribing
svéd orvos már egy kórház létesítésére gondol.
Az egyesület anyagi viszonyait illetőleg megjegyezzük, hogy a mult évi 28,000 márka hiányt gróf Ziethen
fedezte, 70 éves születésnapja emlékére. E hiánytól
eltekintve az évi költségvetés 131,800 márka teljes
fedezetet talált az adományokból. Maga a császárné is
befizette évi járulékát, sőt a betlehemi diakonissza-intézet
javára még külön 16,000 márkát adományozott. A fiókegyletek 18,600 márkát gyűjtöttek. A nagyobb tanulmányi utak és a több rendbeli építkezések 12,000 márka
több kiadást okoztak. A tartalékalap, a melyhez nyúlni
csak a legritkább esetekben lehetséges, 37,500 márka,
s a palesztinai egyesület teljes törzsvagyona 60,000 márka.
Az egyesület gondozása alatt álló haifai (179) és jaffai
(129 egyháztaggal) német ev. egyházközségek ügye örvendetesen halad.
Ezzel kapcsolatban még megjegyezzük, hogy a
Jaffa és Haifa közötti földterület ma már a zsidóké.
Galileában már a földterület 3/Ö része az övék. Bár
a bevándorlást szigorúan tiltja a szultán, azért mégis
értenek hozzá, hogy kézzel fogható anyagi eszközök
alkalmazásával meghiúsítsák az aranyszarv partján a
nagyvezér tilalmait.
*

*

*

A „Los von Rom" mozgalma Ausztriában az elmúlt
évben is örvendetes haladásról tesz bizonyságot. A bécsi
cs. kir. egyházi főtanácsnak f. évi február 19-én kiadott
hivatalos jelentése szerint az elmúlt évben 4855 egyén
tért át az ev. egyházba és pedig 4480 egyén a római
kath. egyház kebeléből. Az áttértek száma 493-mal
haladta meg az 1904. évi áttéréseket. Hatalmas tiltakozás e szám a római pápás propaganda minden eről38

ködése s az egész mozgalmat lekicsinylő agitálása ellen.
Tanulság okáért még megjegyezzük, hogy 1889, vagyis
a reformmozgalom megindulása óta mindössze 36,483
egyén tért át a római katholiczizmus kebeléből az ev.
egyházba. Mi Schiller szép és találó szava szerint az
osztrák ev. reformmozgalomban is a világtörténelemnek,
mint istenítéletnek gondviselésszerű tényét látjuk. Csak
nálunk, ebben a francziához hasonló vértanúi magyar
evangóliomi egyházban nem tud föllendülni sehogysem
a protestantizmus nagyra hivatott ügye. Pedig multunk és
jelen szomorú állapotunk éberebb figyelemre és fokozottabb munkásságra ösztönözhetne fent és alant bennünket.
*

*

*

Németország lakosságának a száma az elmúlt évben
eszközölt népszámlálás hivatalos adatai szerint 60.605,183
egyénből áll, a melyből 29.868,096 férfi ós 30.737,087
nőnemű. Az 1900-ban eszközölt népszámlálás adatai
szerint a német birodalomlakosságának a száma56 367,178
lélek volt és pedig 27.737,247 férfi és 28.629,931 nőnemű. így tehát a lakosság száma az elmúlt öt év leforgása alatt 4.238,005 egyénnel, vagyis 7'52%-kal emelkedett. Németország lakosságát az árja államok közül
csak Oroszország (125'6) s az amerikai Egyesült-Államok
(76'2 millió) lakossága múlja felül.
Tanulság okáért még megjegyezzük, hogy a német
birodalomban az elmúlt, évben a nyilvános népiskolai
tanulók száma 8.924,779, a tanítóké 124,027 s a tanítónőké 22,513 volt, úgy hogy egy tanítóerőre 60 tanuló
esett. E népiskolák eltartása az államnak évi 120.673 000
márkájába került, s ehhez a községek még külön
419.000,000 márkával járultak. A magániskolák száma
a német birodalomban feltűnően kevés. 59,348 nyilvános
népiskola mellett csak 643 a magániskolák száma,
*

*

A nagyhírű neuendettelsaui diakonissza-intézet (Löhe
alkotása) közel múltjáról szóló jelentésből átvesszük a következő adatokat: Az utolsó évek nagyobb arányú építkezései nagyon emelték e nagy hivatásé intézet adósságait
és növelték annak anyagi zavarait, Az intézet mai adóssága 389,979 márka. A jelentés különben hálával említi
meg, hogy adományokban és hagyományokban 90,120
márka folyt be, a mi azonban korántsem teszi feleslegessé az ev. szeretetmunkásságnak Bajorországban való
nagyobb arányú megindulását. Az intézetnek van 434
felavatott és 171 próbanővére, .a mi egészben véve
csekély munkaerő a nagy feladat megoldásához. A csatlakozást és a személyes jelentkezést évről-évre ismétli
a jelentés. Az ágostai testvérintézet a mult évben jubilált, s a két intézet teljes harmóniában van egymással.
Még nagyobb arányú szeretetmunkásságot fejt ki az
egész földkerekségen s főleg a keleten a kaiserswerthi
anyaintézet.
*

*

*

De Németországban nemcsak a gyakorlati keresztyénség megépítésében és fejlesztésében, hanem a tudo-

mányos theol. irodalom világában is tiszteletrméltó munkásságot fejtenek ki protestáns testvéreink. Azt olvasom,
hogy Hausrath nagyhírű heidelbergi tanszékére Schubert
kiéli tanár, a nagy egyháztörténetkutató van meghiva.
Berlinbe is meghívták, de nagy egyetemi könyvtára és
nagyobb egyháztörténeti irodalmi vállalata kedvéért a
heidelbergi theol. tanszéket fogadta el. Azt olvasom
továbbá, hogy a rostocki theol. fakultásnak „Schleiermacher felfogása az Isten lényegéről, a vallásról szóló
beszédei és klasszikus hittana alapján" cz. pályakérdése
meddő maradt, s a folyó évre „A remény fogalma az
újszövetség különböző felfogásában" cz. pályakérdóst
tűzte ki. Csodáljuk az előbbi pályakérdés meddőségét.
Végül azt olvasom, hogy Lipsius jénai theol. magántanár,
a nagyhírű dogmatikai író fia, „Kritik der theol. Erkenntniss" cz. művében a személyes Istenről, a gondviselésről
s a lélek halhatatlanságáról szóló nagyon is negatív
irányú fejtegetései miatt a bölcseleti fakultásra helyeztetett át, Wendt tanár mellett a rendszeres theol. tanszék tárgyait látta el. így jártak el különben annak
idején Wellhausen tanárral, az ismert nevű ó-szövetségi
kritikussal, a tudományos kutatás s az akadémiai tanszabadság nagyobb dicsőségére. Igaz, hogy Strauss hírhedt „Leben Jesu K -jának megjelenése (1.835) alkalmából maga a nagy Bunsen is azt mondotta, hogy „a
kritika, fény oldalát tekintve, örök dicsősége ós folyton
megifjító ereje a mi prot. egyházunknak; de árnyoldalát
nézve, örök szégyene a prot. theologiának". Másrészt
azonban az is igaz, hogy Döllinger, a nagy róm. kath.
történettudós szerint „a biblia alapos ismeretét a prot.
theol. (írásmagyarázati) tudománynak köszönjük". Éltető
és élesztő ereje a kritika a józan theol. tudománynak.
Nálunk nem a dogma, nem a hagyomány s nem is. a
csalhatatlan pápás tantekintély, hanem az igazság irányítja
a tudományos theol. kutatást s ebben az igazságban
meg kell lenni az erőnek a tévedések elviselésére is,
sőt maga a tévedés is hozzájárul az igazság megvilágosításához.
Eperjes.

Dr. Szlávik

Mátyás.

EGYHÁZ.
Személyi hír. Dr. Antal Géza, pápai ref. theol.
tanár, a ki az egyetemes konvent megbízásából utazott
ki az északamerikai Egyesült-Államokba, hogy az ottani
magyar ref. gyülekezetek ügyeit tanulmányozza s helyreállítsa a sajnálatosan megbomlott békességet, a mult
hónap 22-én tért vissza Magyarországba. Tapasztalatairól
ós végzett dolgairól jelentésben számol be a konventnek.
A mint értesültünk, Antal Géza nem mindent tudott
ugyan megoldani, de érintkezvén nemcsak a csatlakozott,
hanem a nem csatlakozott gyülekezetek vezetőivel és
az azokat fenntartó amerikai egyházi hatóságokkal, olyan
tervezeteket nyújt be a konvent elé, a melynek elfogadása ós keresztülvitele esetén reménység lehet arra, hogy
az áldátlan testvérharcznak vége szakad. Bár úgy lenne !
De hogy úgy is lehessen, igen óhajtandó, hogy az amerikai magyar ref. gyülekezetek ügyét ne oly merev egy-

oldalúsággal tárgyalja konventünk, mint a milyennel
eddig kezeltetett, hanem széles látókörrel és kellő méltánylással vegye fontolóra az amerikai specziális viszonyokat és az azokban megadott helyzetet. Igen óhajtandó volna, ha akár maga Antal Géza, vagy a konvent
elnöksége publikálná a szerzett tapasztalatokat, mert
az amerikai magyar gyülekezetek ügye általában homályban van, még azok előtt is, a kik azt figyelemmel
kisérik.
Tisztelgés a kultuszminiszternél. Az evang. egyház a mult hónap 26-án küldöttségileg tisztelgett gróf
Apponyi kultuszminiszternél. A küldöttségben, a melyet
báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő vezetett, részt
vettek : Zelenka, Baltik és Gyurátz püspökök és Laszkáry Gyula, Zsilinszky Mihály és Ihász Lajos kerületi
felügyelők. Prónay Dezső üdvözlő beszédéből idézzük a
következő, mint legfontosabb részletet: „Nagyméltóságod
a kormány körébe azon párt részéről lép be, a mely a
48-iki eszméket és a 48-as törvényekben lefektetett
törvényeket vallja. A 48-iki törvényhozás volt az, a mely
a vallásszabadságnak nagy elvét törvénybe iktatta és
ezzel mintegy befejezte azt a százados küzdelmet, a
melyet Magyarországon a protestantizmus a vallásszabadságért vivott. Ámde a magyar protestantizmusnak a
magyar vallásszabadságért vivott küzdelmei mindenkor
összeforrtak az alkotmányért vívott küzdelmekkel. Nem
kételkedünk abban, hogy nagymóltóságod elfogulatlanul
bírálja a magyar protestantizmus múltját és teljesen
tárgyilagosan ítéli meg annak jelen helyzetét is. Meg
vagyunk győződve, hogy nagyméltóságod mostani állásában méltányolni fogja az egyháznak azon szolgálatait,
a melyeket a hazai közművelődés érdekében eddig teljesített és a melyeket ezentúl is teljesíteni legfőbb feladatunknak tartunk." A miniszter válasza az üdvözlő beszéd
eme részére a következő volt: „Nem hiába idézte az
én tisztelt barátom az 1848-dik évi törvényt, mint azt
az alapot, a melyen a magyar egyházpolitikának nyugodnia kell, a mely alapon azt teljesen ki kell építeni
a lelkiismereti szabadságnak és egyenlőségnek megrendíthetetlen alapjain. És én azt hiszem, hogy az urak
abban a körülményben, hogy én saját egyházamnak buzgó tagja vagyok, nemcsak bizalmatlanságra
nem, hanem inkább arra találnak támpontot, hogy mások vallási meggyőződése is szent előttem és hogy
azokat az alapokat, a melyeken egyedül nyugodhatik
az országban a vallási béke, a melyeken egyedül fejlődhetik ki intenzív vallási élet és ezzel karöltve járó
magasztos, hatalmas nemzeti kultura, hogy azokat az
alapokat ón sértetlenül nemcsak megóvni, hanem tőlem
telhetőleg meg is erősíteni, törekvésemnek ismerem " A
miniszter nyilatkozatához ez idő szerint nem fűzünk
kommentárt. Megvárjuk a kormánynak az összeülendő
országgyűlésen előterjesztendő prograinmját. Eleve is
jelezzük azonban, hogy a 48. XX. törvényczikknek
egyenlőségi és viszonossági elveinek csak szóval való
hangoztatásával nem elégszünk meg, hanem azoknak
tényleges realizálását követeljük.
A gömöri evang. egyházmegye válsága. A letűnt
politikai aera utóhullámai be-becsapnak még az egyházi
élet terére is. így, a mint a napilapokban olvassuk, a
gömöri evang. egyházmegye idei közgyűlésének megtartása kérdésessé vált a miatt, hogy a papság Kubinyi
Géza esperességi felügyelő elnöklete alatt, a ki a legutóbbi politikai küzdelmek alatt, mint komáromi főispán
a Fehérváry-kormány mellett exponálta magát, nem
hajlandó tanácskozni. A mint a lapok írják, a jolsvai
gyülekezet, a melynek kebelében tartatott volna meg

az egyházmegyei gyűlés, kijelentette, hogy a Kubinyi
elnöklete alatt tanácskozó gyűlést nem fogadhatja vendégéül ; a lelkészi kar egy része pedig értekezletet kiván
tartani, a melyből egyenesen felhívnák Kubinyit felügyelői
tiszte letételére.
A f.-szabolesi ref. egyházmegye a mult hónap
19-én és 20-án tartotta meg Nyíregyházán tavaszi közgyűlését. Görömbey Péter esperes megnyitó beszédében
melegen emlékezett meg Bocskayról és a bécsi békéről
s a közgyűlés mind a megn}dtó hazafias imát, mind a
beszédet jegyzőkönyvébe foglalta. Sajnálattal vették
tudomásul Nagymáté Albert főjegyzőnek már harmadízben benyújtott lemondását és elrendelték helye betöltésére a szavazást. Andrássy Kálmán buji lelkész tanácsbirói hivataláról mondott le, a gyűlés azonban a lemondást
nem fogadta el és maradásra kérte Andrássyt. A zsinati
képviselők jelentése kapcsán elhatározták, hogy a kerület
útján sürgetni fogják a zsinati törvényeknek szentesítésre
felterjesztését. A szabolcsi gyülekezet ama kérését, hogy
a lelkészválasztást két évig elhalaszthassák, a végből,
hogy a volt lelkész fiát választhassák meg, a törvénynek
megfelelően elutasították.
Az alsóborsodi ref. egyházmegye tavaszi közgyűlése a mult hónap 19-én folyt le Igricziben. A gyűlés
előtt istentisztelet volt, a melyen Tóth István egri lelkész
imádkozott. Nagy Ignácz esperes jelentése után tudomásul
vették a világi aljegyzőségre megejtett szavazás eredményét, a mely szerint e tisztre dr. Kovács Lajos miskolczi ügyvéd választatott meg. Tudomásul vették továbbá
a lelkész- és tanítóválasztásokra vonatkozó jelentéseket
és a megválasztottakat hivatalukba beerősítették. Majd
ifj.. Mocsáry Lajos és Bottlik István tiszteletbeli világi
jegyzők tették le a hivatali esküt. A közigazgatási
szolgálatok honorálására a felemelt államsegélyből 746 K
50 fillért vettek fel az évi költségvetésbe. Elhatározták,
hogy ezentúl a tavaszi közgyűléseket állandóan Miskolczon
fogják megtartani és csak az őszi gyűlések maradnak
vándorgyűlések.
A nagybányai ref. egyházmegye a mult hónap
19-én ülésezett Nagybányán Széli György esperes és
Helmeczy József tanácsbiró elnöklete alatt. A gyűlés
sajnálattal vette tudomásul gróf Dégenfeld Sándor egyházmegyei gondnok lemondását. Helye betöltésére elrendelték a szavazást; addig pedig Helmeczy József tanácsbiróra bízták a gondnoki teendők ellátását. Soltész János
újonnan választott lelkészi főjegyző megválasztatását örömmel vették tudomásul s azonnal be is iktatták hivatalába.
Melegen üdvözölték Sinka Sándor krassói tanítót, a ki
az Akadémia Wodianer-jutalomdíját nyerte el az iskolai
ügyek terén kifejtett tevékenységével. Böszörményi Zsigmond lemondván tanácsbirói tisztéről, helye betöltése
iránt megtették a szükséges intézkedéseket. Elhatározták,
hogy a debreczeni egyetem érdekében nagyobb szabású
akcziót indítanak.
A Kálvin-szövetség kérelmei. Dr. Kovácsy Sándor
és dr. Nemes Bertalan a Kálvin-szövetség alakuló közgyűlése nevében felhívást bocsátottak ki és küldtek meg,
azt hisszük, minden ref. gyülekezethez és az egyház
világi tagjaihoz is. A felhívás ekképen mindenkihez eljutván, feleslegesnek tartjuk azt újból lenyomatni. Annak
jellemzése végett azonban, hogy a szövetség mely irányban kiván munkájában megindulni, közöljük a felhíváshoz
mellékelt és a szövetségbe belépni kívánókhoz intézett
következő kérelmeket: 1. Figyeljék meg, vannak-e lakóhelyükön társadalmi bajok, nevezetesen munkásmozgalmak
és minők? Kutassák ennek okait és azt, vájjon mily
okokból táplálkozik az elégületlenség, mint lehetne rajta

segíteni? 2. Nem pusztít-e a földet művelő vagy% iparos alapokon kell nyugodnia. „Én azt hiszem — mondá —
nép között az uzsora, nem igen drága-e a hitel és nem hogy egy szabad nép csak szilárd erkölcsi alapon bolvolna-e meg a hajlandóság, hogy ezen saját erejükkel, dogulhat és minél inkább akarjuk érvényre emelni nemde a szövetségtől jövő támogatás erejével is segítsenek? zetünkben a demokratikus irányt, minél inkább akarjuk
3. Nincsen-e uzsora az árúknál, a termékek értékesí- az egész nemzetet bevonni az alkotmány sánczaiba, annál
tésénél és ha van, miként kellene a bajokon segíteni? szükségesebb, hogy a népoktatás terén ne csak a mű4. Nem mutatkozik-e szükségesnek a létező bajokon a veltséget, hanem a műveltségnek ezt a legfőbb tényetermelés emelése által segíteni ? Nem érzik-e szükségét zőjét, az erkölcsi értéket, a melynek alapja a vallásos
jobb vetőmagnak, tej szövetkezetnek, fogyasztási szövet- meggyőződés a népben, ápoljuk és föntartsuk."
Bocskay-ünnepélyek. A budapesti főiskolák prokezetnek stb? 5- A falu lakosságának a városok felé
l
tódulása nem öltött-e nagyobb arányokat s ha igen, testáns ifjúsága f. hó 13-án /x12 órakor Bocskay-emlékmiért? 6. Nem mutatkozik-e nagyobb mértékben a bir- ünnepélyt rendez a Deák-téri evang. iskola dísztermében.
tokosok eladósulása és a téli munkahiány? 7. Mily Az ünnepélyen báró Prónay Dezső fog emlékbeszédet
mérvű a kivándorlás külföldre s mik ennek helyi okai ? tartani. Ugyanezen a napon, d. u. 4 órakor, a KálvinA lakosság minő része vándorol ki ? 8. Minő egyesüle- térről indulva az Andrássy-úti Bocskay- és Bethlen-szobtek vannak helyben és a környéken? A társas egyle- rok elé vonul az ifjúság és a szobrokat beszédek kíséteken kivül van-e már vallásos irányú szövetkezés s retében megkoszorúzza.
minő ? Vannak-e munkásai a ker. ifjúsági s más szövetségnek s a belmissziónak ? 9. Szoktak-e tartatni vallásos
EGYESÜLET.
összejövetelek, estélyek, minő sikerrel? 10. A valláserkölcsi élet a lakosságban minő fokon áll, minő bajok
Külföldi vendég. Dr. Clark Ferencz, amerikai ref.
merültek fel s mik annak okai? 11. Nincsen-e az alkoholizlelkész, a keresztyén szövetségek (Christian Endeavour)
mus elterjedve, mily mértékben s mik ennek okai? 12.
megalapítója, néhány napi tartózkodásra Budapestre érKik azok, a kikre a Kálvin-szövetség egyháztársadalmi
kezik. Vasárnap, május 6-án, délelőtt 10 órakor a VIII.
munkájának keresztülvitelében biztos munkásokként és
ker. gimnázium dísztermében (Tavaszmező-utcza 17) tart
előharczosokként számíthat? Létesíthető-e helyi szövetelőadást, este pedig a Kálvin-téri ref. templomban. Dr.
ség s hol? A kérdésekben foglaltakon kivül egyéb tárClark néhány évvel ezelőtt volt már Budapesten s távosadalmi bajok s azok okai, orvosszerei is felderítendők.
zása után 100,000 példányban megjelenő hetilapjában
Az adatokat a központi választmány összegyűjti, a javasnagyon rokonszenves czikket írt a magyarokról s Budalatokat tárgyalás alá veszi és azoknak orvoslása tekinpest nevezetesebb épületeit szép képekben mutatta be
tetében tanácsot, útmutatásokat fog nyujani s majdan a
lapja olvasóinak. Reméljük, hogy a budapesti protest.
szövetség erejéhez s a lehetőséghez képest igyekszik azt
közönség meleg fogadtatásban részesíti.
orvosolni. A feleletek, adatok és javaslatok a budapesti
A budapesti ref. ifjúsági egyesület májusi munkaref. lelkészi hivatalhoz (IX., Kálvin-tér 7.) legkésőbb f.
programmja
a következő lesz. Május 6-án kirándulás.
évi május 30-ig küldendők be, de a lehetőség szerint
Máj.
8-án
bibliamagyarázat.
Tartja dr. Fleischer Gyula.
hamarabb is beküldhetők.
Máj. 8-án. A léghajózásról. Előadja Horváth János. Máj.
Orgonahangverseny. A budai Szilágyi Dezső-téri 15-én. Bibliamagyarázat. Tartja Szabó Zsigmond. Máj.
ev. ref. templomban április 28-án orgonahangverseny 17-én. A külmisszió köréből. Előadja Kováts Lajos. Máj.
volt a következő műsorral: 1. Bach I. S.: Praeludium 20-án kirándulás. Máj. 22-én. Bibliamagyarázat. Tartja
H.-Moll. 2. a) Bach I. S.: Air. b) Goldmark K.: Air. Polgár János. Máj. 24-én. A nőkérdésről. Előadja Sidó
3. Rheinberger I.: Intermezzo. 4. Haendel F.: Largo. Zoltán. Máj. 27-én kirándulás. Máj. 29-én. Bibliamagya5. Dubois Th.: a) Cortege Funebre. b) In Paradisum. rázat. Tartja B. Pap István. Máj. 31-én. A Bertalan éj.
6. A Stradella: Ima. 7. Guilmant: Ábránd. Haendelnek Előad ja dr. Kaiblinger Fülöp. Az összejövetelek mindenkor
egy thémája felett. A hegedű- és énekszámokat Degel este V..8 órakor kezdődnek az egyesület Károly-körút
Frigyes tanár és hírneves orgonaművész kisérte a Rieger 9. szám alatt (I. em. 30.) levő helyiségében.
Ottó cs. és kir. udvari orgonaépítő czég által szállított
27 zengő és 8 mellékváltozatu kizárólag magyar munkások által készített orgonán, mely művészies kivitelű
KÜLÖNFÉLÉK.
orgona általános feltűnést keltett.
Kwizda-féle restituczió-íiuid lovak részére. A ki
a lovak inait erőltetett használat mellett épségben akarja
megtartani, annak nagyon is ajánljuk a Kwizda-féle
I S K O L A .
restituczió-fluid alkalmazását. Minden használat után,
Sub auspiciis regis. Dr. Kovács Gábor, a debre- miután az inakat szalmával jól megcsutakoltuk, dörczeni főiskola jogtanára sub auspiciis regis avattatott zsöljük a ló lábát térdtől csüdig jól restituczió-fluiddal
tudorrá legközelebb a kolozsvári tudományegyetemen. s aztán pólyázzuk könnyen b e ; ez egy egyszerű és
A debreczeni ref. főiskola jogakadémiájának immár há- mégis igen hathatós szer, hogy az inakat frissen és
rom ilyen királyilag kitüntetett tanára van: dr. Tóth feszesen tarthassuk. A Kwizda-féle cs. k. szabadalmazott
Lajos, dr. Tóth Károly és dr. Kovács Gábor.
restituczió-üuidnak lovak részére, tehát egy jókarban
Apponyí ós a tanítók. Az állami tanítók országos tartott istállóban sem volna szabad hiányoznia.
egyesülete, Kozma László elnöklete alatt, a mult hónap
Egyházi szent edények, úrvacsora-kelyhek, keresz22-én tisztelgett Apponyi miniszternél. Apponyi, az üdvözlő beszédre adott válaszában kijelentette, hogy ismer- telő kannák és medenczék, borkancsók, oltári gyertyavén a tanítók nagy hivatását, arra fog törekedni, hogy tartókból dús raktárt rendezett be Polgár Kálmán
gondoskodjék azon erkölcsi és anyagi előfeltételek meg- budapesti müötvös (üzlete VII. ker., Erzsébet-körút 29.
teremtéséről, a melyek mellett hivatásuknak megfelel- szám) és az érdeklődő lelkész urak kívánságára stílhessenek. A mi az iskolai tanítás és nevelés szellemét szerű rajzokkal, tervezetekkel és költségvetéssel díjilleti, különösen hangsúlyozta, hogy annak valláserkölcsi talanul szolgál.

NYILTTÉR.

P á l y á z a t .
A kecskeméti ev. reform, egyház presbitériuma pályázatot hirdet a halálozás folytán megüresedett énekvezér-vallástanítói állásra, melynek
A) Javadalma
1. mint ónekvezérnek:
1. Tisztességes szabad lakás.
2. Talfájában fekvő, mintegy 16 hold területű
földbirtok haszonélvezete, melynek földadóját és egyéb
közterheit az egyház viseli.
3.12 köbméter (azaz tizenkettő köbm.) kemény tűzifa.
4. Temetési jövedelem:
a) kis imás, kis harangos temetésért . 1 K — f.
b) „ „ Szappanos-harangos temet. 2 K 40 f.
c) „
„ nagy harangos temetésért 3 K — f.
d) nagy imás temetésért közöns. énekl. 5 K — f.
é) „
„
„
kis kántussal. 10 K — f.
5. legátus ellátásaért a 3 főünnepben
évenként
36 K — f.
II. mint vallástanítónak:
6. Készpénzben az egyházi pénztárból évenként
1000 K, azaz egyezer korona, évnegyedenkénti részletekben előre kiszolgáltatva. Korpótlék 5—5 évenként
öt ízben 100 kor., szóval egyszáz korona.
B) Kötelességei
I. mint énekvezérnek:
A templomi istentiszteletek alkalmával úgy vasárnap, mint köznapokon délelőtt és délután a gyülekezeti
éneklésnek orgonával kisért vezetése.
Temetéseknél a fennálló gyakorlat szerinti éneklés
vezetése, az e czélra általa begyakorolt éneklő deákokkal.
A temetéseknél tartozik az énekvezér személyesen
jelen lenni, azonban, ha vallástanítói elfoglaltságánál
fogva egyszerűbb, ú. n. kis imás temetés alkalmával
meg nem jelenhetne: az éneklő deákok közül az erre
legalkalmasabbat magát helyettesíttetni tartozik.
II. mint vallástanítónak:
A községi népoktatási intézetekbe és az állami
polg. leányiskolába, s az ezzel kapcsolatos elemi leányiskolába járó evang. reform, vallású növendékeknek, az
egyházi — vallásos — éneklést heti 10—12 órában
tanítani, esetleg ez óraszámig a tanterv szerint vallástani tárgyat valamely osztályban oktatni.
A mennyiben az ezen állást elfoglaló énekvezérvallástanító népiskolai oklevéllel rendelkezik s az országos tanítói nyugdíjintézetbe felvétetik: biztosíttatik az
egyház részéről a törvényszerű fenntartói hozzájárulás,
mely esetben a vallástanítói egyezer korona és a korpótlékok erejéig lesz nyugdíjigénye.
Ezen énekvezér-vallástanítói állást elnyerni óhajtó
pályázók keresztlevél, egészségi, szolgálati és erkölcsi
bizonyítvány, valamint szakképzettséget igazoló s esetleg
néptanítói képesítésről szóló oklevelükkel felszerelt kérvényüket folyó évi május 31-dik napjáig, a presbitérium
elnökségéhez czímezve küldjék be, kérvényükben arra is
kiterjeszkedvén, hogy a presbitérium meghívására kötelesek lesznek próbaéneklés és orgonázás czéljából a
kitűzött határidőben megjelenni.
A megválasztott köteles állását f . évi szeptember
1-én elfoglalni.
Kelt Kecskeméten az ev. reform, egyház presbitériumának 1906. évi április 22-én hozott határozata
alapján.
Az elnökség.
Felelős szerkesztő: H a m a r István.
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Salvator

£ithion-forrás

kitünS hatású
Tcse-, hólyag-, rheuma-,
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Sahator-forrát igazgatósága Ejptrjtttm.

KRISTÁLY

forrás

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési 'nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyók éhgyomorra.

Kívánatra telítésnélkiili töltést is szállít a

Szt. Lukácsfürdíj Kútvállalat Budán.
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk,

HIRDETÉSEK.
Ezen czégtáblán i s merhetők fel azon üzletek, a melyekben
egyedül árusíttatnak
eredeti SINGER varro-

tt mi gépeink nem
szorulnak ajánlásra.
Csak arra kérünk
ügyelni, hogy kellő
helyen vásároljon.

Singer Co. Varrógép R é s z v . T á r s .
Budapest: IV., Újvilág-utcza 16.
Budapest: VII., Kerepeái-ut 32.
,,
IV., Muzeum-körut 27.
„
VII., Király-utcza 52.
„
Ví., Teréz-körut 21.
„
II., Fő-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi-u. 14.
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udvari szállító

Tbonet-udvar*

Különlegességek: t e m p l o m o k , családi házak, iskolák, irodák stb. részére. Több
mint 100,000 van belőle használatban
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Prospektusok ét költségvetések Ingyen és bérmentve.
Beszerezhető esakis a gyárban

vagy a

Budapesten Thonet»udvarban.
M á r i a V a l é r l a u t o « a lO.

raktárban.

Pontos és legjobb

óíák 5 évi jótállás mellett,
egyházi szent edények,
- úrvacsora-kelyhek, =
borkancsók, keresztelőkannák és medenczék,
a r a n y és ezüst ékszerek, evőeszközök,
=
c h i n a e z ü s t dísztárgyak.
=
J a v í t á s o k r a é s vidéki m e g r e n d e l é s e k r e k ü l ö n ö s
g o n d o t fordítok. — Árjegyzék 2 0 0 0 rajzzal
ofoítsíjítjf ingyen és bérmentve. <iíJíeíoítií

POLGÁR

KÁLMÁN

műórás

Budapesten, Erzsébet-körút 29.

A hangszerek királynője az Orgona!
Ily házi orgonát vagy

H A R M Ó N I U M

O T

bárki megszerezhet magának 7 5 f r t t ó l feljebb minden á r b a n .

Iskolák és dalárdák részére erős, nagyhangú
európai szerkezet a legajánlatosabb, magánhasználatra a fényesen bevállt amerikai rendszerű,
melyek a legfinomabb kivitelben, kellemes, lágy,
mindamellett erős hangúknál fogva az egész
zenekedvelő világot meghódították. .
Mielőtt valaki harmoniumot vesz, ne mulaszsza el

a k a d . szobrász
ELSŐ ORSZ. SZABADALMAZOTT
SIREMLÉKMÜ

Reményi Mihály
a m. kir. zene-akadémia
szállítójától árjegyzéket
kérni
B ü D A P K í S T ,

Király-utca 4 4 P.
Az összes hangszerek dús tárháza. Mindennemű
hangszerek szakszerű javítása. — Kitűnő húrok.
Czimbalmok 5 évi kezesség mellett.
Kivitel nagrybnii ís kicsinyben.

GYÁROSOK

BUDAPESTEN.

Főraktár és iroda:
•A

mkiif

Kerepesi út 90. sz.

ff

Orgona-liarmonitimok.

Mindennemű

iskolapadok,
iskola-, torna-

A gyönyörű hang, melyet a világhírű, legjobb gyártmányú,
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng dicséretet. 65 írttól minden árban kapható.

és

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár.

óvodaberendezések
és szabadalmazott

gyermekpadok
gyártása.

STOWASSER J • hangszergyáros,
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek szállítója.

Budapest, II , Lánczhíd-utcza 5.
Az összes hangszerek
javítása különleges szakszerű pontossággal, jutányos árban; kezesség
minden egyes h a n gszernél.

Árjegyzékkel készséggel szolgálunk ingyen
és bérmentve.

nhNU
REF. ZEHEKÖZLÖN9
irLUIlj

t>öl mindenki
kérjen rtiutatványszámoi Sárospatakról.

eJÍ

c^S

ejt

Árjegyzék, minden egyes
hangszernél külön, kívánatra b é r m e n t v e küldetik.

c^eJjS

Párisi v i l á g k i á l l í t á s : Grand-Prix. 1900.

Kivitel nagyban és kicsinyben.

Kwizda Ferencz János
c/?. és kir. osztrák-magyar, kir. román és bolgár
berezegi udvari szállító,

G

ANZ ÉS TÁRSA |

kerületi gyógyszerész Korneuburgban, Bécs mellett.

KWIZDA-féle RESTI! UTIONSFLUID
v

vasöntö- és gépgyár r.-társ.

ty

cs. és kir. szab.
mosóvíz,
lovalt,
részére.
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Városi iroda: Budapest, IV., Ferencziek-tere 2.

tállókban, a k a t o n a s á g és magánosok n a g y o b b istállóiban

=

hasz-

nálatban van n a g y o b b m u n k á n á l
elő- és utóerősítőül, inak merevségénél stb. A z i d o m í t á s n á l kiváló
munkára képesíti a lovakat.

K w i z d a Fluidja
Kigyó védjegy (Turista-fluid).
Régi jóhírű aromatikus szer
(bedörzsölésre) az emberi test
izmainak erősítésére és edzésére. Eredményesen használva
turisták, kerékpárosok s lovaglók
által nagyobb túrák utáni erősítésre és erőgyűjtésre.
Ára J/i palaezk 2 K — fill.

„ Va
„ 1 , 20 „
Képes ftrjesryzék iugjen és
bérmentve.
Főraktár Magyarország részére :

T ö r ö k József gyógyszerésznél
Bpest. Király-utcza 12 és Andrássyút 26. szám

Elektromos v i l á g í t á s i és erőátviteli berendezések. Elektromos nagy vasutak, városi-, bányaés iparvasutak. Turbinák: Franczis rendszere szerint.
Zsilipek és csővezetékek. Gázmótorok: Kohó-, generátor- és világítógázra 1000 lóerőig és azon túl, petróleum-, benzin- és spiritns-motorok és lokomobilok
Bánki-féle vízbefecskendezéssel. Malomberendezésék.
Hengerszékek. Vasúti kocsik. Kocsialkatrészek.
Korbuly- és Katona-Varga-csapágyak. Kéregöntésíi
vasúti kerekek és keresztezések. Forgókorongok, tolópadok és kitérők. Daruk és emelőgépek kézi-, gőz-,
petróleum- és elektromos erővel való hajtásra Aprítógépek. Kőzúzók. Golyómalmok. Dugattyú- és
czentrii'ugalszivattyúk nagy emelő magasságra.
Bányagépek. Compressorok. Ventilátorok. Felvonók.
Transmissziók. Vas-, aczél- ós érczöntvények. Füstainésztő készülékek. Vízszűrők.

Orgonaépítési műintézet,

Országh Sándor

R i e g e r Ottó

orgona.- é s
lia r m o n i u m g y á r o s
cs. és kir. udvari szállító
R.-Palota ( B u d a p e s t

villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

Budapest, Tű., Garay-utcza 48.
cs. és kir. udvari szállító^ a Szentsir lovagja,
a Ferenez József-rend lovagja.

mellett}

A l a p í t t a t o t t 1861-ben.
Az 188;. évi kiállításon «Nagy díszoklevél" és
«Ferencz-József lovagrenddel)), az 1904. évi veszprémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és elismerés.
Készít kellemes és tömör hangú, legjobb és legújabb rendszerű orgonákat. Elvállal javításokat
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben vannak. Szolid mnnka és jutányos árak. Áz orgonák
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy
a gyár alapítása óta 400-nál több új orgona lett
megrendelve és készítve.
és részletes
tervezet
kívánatra
Árjegyzék
dijnientesen
küldetik.

A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 30 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt árban elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kivánatra díjmentesen.

Hirdatmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a M a g y a r Királyi P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m
ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték ( X l f l l í . s o r s j á t é k ) I . osztályára szóló
sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főárusítóknak árusítás végett k i a d a t t a k .
Az I . osztály húzása 1906 m á j u s h ó 23* és 2 S - é n tartatik meg. A húzások a
M a g y a r k i á l y i á l l a m i e l l e n ő r z ő h a t ó s á g és kir. közjegyző jelenlétében nyilvánosan
történnek a húzási teremben (IV., Eskü-tér, b e j á r a t a Duna-utcza felől). — Sorsjegyek a Magy.
Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók.
Budapest, 1 9 0 6 . évi április hó 29-én.
Magy Kir S z a b

Osztálysorsjáték
Tolnay.

Igazgatósága.
Hazay.

Három szenzácziósdlieologiai újdonság.
I. APOLOGÉTIKA
írta: Erőss Lajos debreczeni ev. ref. theologiai tanár.
I. rész Az Istenről. II. rész A világról. III. rész Az emberről. IV. rész A vallásról. Hasonló nagyszabású munka
a magyar theologiai irodalomban még nem jelent meg.
Ára a 356 oldalra terjedő nagy 8-acírét alakú kötetnek
csinos vászonkötésben 8 korona.
Megszerezhető havi 1 koronás részletfizetésre is.

II. EGYHÁZI BESZÉDEK.

III. DEBRECZENI LELKÉSZI TAR.
(Gyakorlati ev. ref. Papi Lexikon.) III. kötete. Szerkeszti
S. Szabó József felavatott lelkész, debreczeni kollégiumi
tanár. Ezen nagyszabású műnek immár III. kötete jelent
meg. A szerkesztő legnevesebb írói gárdának tagjaival állította össze, figyelembe véve az I. és II. kötetre
beérkezett észrevételeket, úgy hogy ezen kötet világos
kincsesbányája az egyházi beszédek gyűjteményének és
hisszük, hogy ennek kiadásával szolgálatot tettünk a
nagytiszteletű lelkészi karnak. Ára az 592 oldalra terjedő nagy 8-adrét kötetnek csinos és erős vászonkötésben 10 K, Az egész 12 kötetre terjedő mű ára 120 K.

írta: Lévay Lajos sárkereszturi ev. ref. lelkész. A népszerű szerző műveinek ez már IV. kötete, melyet bőMegrendelhető havi 2 koronás részletfizetére is.
vebben ismertetni feleslegesnek tartjuk. Szerző munkái
Az itt felsorolt 3 munka együtt egyszerre megközkézen forognak és bátran állíthatjuk, hogy a gyarendelve
megszerezhető 2 koronás kedvezményes havi
korlati szükségletének megfelelőbb mű még nem jelent
részletfizetésre
is.
meg a könyvpiaczon. A kötet tartalmaz 17 egyházi beszédet, függelékül szertartási beszédet és imákat, még
Megrendelések küldendők:
pedig 1 keresztelési, 1 egyházkelési, 1 konfirmácziói,
2 esketési és 1 áttérőhöz intézett beszédeket, részben
megfelelő imádságokkal együtt; négy halotti beszédet
és végül egy emlékbeszédet Szász Károly püspök felett.
előbb László Albert é s társa
Ára a 232 oldalra terjedő nagy 8-adrét alakú kötetnek
protestáns irodalmi könyvkiadóhivatalába
csinos és erős vászonkötésben 6 kor.

H E G E D Ű S és SÁNDOR

Megszerezhető 1 koronás havi részletfizetésre is.

D E R R E C Z E N B E N , K o s s u t h - u t c z a 11. s z á m .

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. ÜDVARI KÖNYVNYOMDÁJA

BUDAPESTEN.

PROTESTÁNS
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP

Hirdetési díjak :
Két hasábos egész oldal . .
Fél oldal
Negyed oldal
Nyolczad oldal

40
20
10
5

kor.
kor.
kor.
kor.

Laptulajdonos, kiadó es felelős szerkesztő :
H A M A R ISTVÁN.
Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a hová a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendók.

M e g j e l e n i k m i n d e n vasárnap.
Előfizetési ára :
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 fillür.

TARTALOM. V e z é r c z i k k : A Kálvin-szövetség. Dr. Székely József. — I s k o l a ü g y : Felhívás a Gyermektanulmányi Társaság érdekében. — T á r e z a : Az isteni kegyelem fensége. P. — B e l f ö l d : Az ország 1904. évi egyházi és valláserkölcsi közállapotai. Homola István. — Orgonista-kántoraink nyugdíjügyéhez. I f j . Györe Dániel. — M i s s z i ó ü g y : A Brit- és Külföldi
Bibliaterjesztö-Társulat működése 1905-ben. H. I. — K ü l f ö l d : Szemle az amerikai magyar ref. egyházak mult évi története felett. Barsányi Sándor. — E g y h á z . — Iskola. — E g y e s ü l e t . — Gyászrovat. — K ü l ö n f é l é k . — H i r d e t é s e k .

A Kálvin-szövetség.
III.

Foglalkozzunk még1 röviden a Kálvin-szövetséget ért támadásokkal.
A „Debreczeni Prot. Lap" 12. számában a
„Különfélék" rovatban megemlékezvén a Kálvinszövetség' felhívásáról, miután igen helyesen kimondja, hogy az egyház nem lehet szoczialista s
nem is küzdhet a szoczializmus ellen mint párt.
mert mindkettő politikai állásfoglalás volna, így
folytatja: „Nekünk egyelőre teljesen elég, ha az
időket és embereket mozgató áramlattal s annak
egyházunk iránti vonatkozásával tisztába jöhetünk
és egyénenként meggyőződésünknek megfelelő állást
foglalhatunk". Majd alább, — érezve a czikkíró,
hogy ez bizony édes-kevés, még hozzáteszi: „a
mi feladatunk csak az lehet, hogy e feladat (t. i.
hogy a tömeg mint kenyérkereső és mint állampolgár a maga sorsáról maga gondoskodjék) helyes
elvégezésére híveinket is ráneveljük és szivüket
az egyház és haza iránti hűségben megőrizzük.
A többi a könyörülő Istennek dolga." Hát kérem
szeretettel, hiszen a Kálvin-szövetség is ezt vallja,
hogy ez a mi feladatunk! De ennyi legalább is
feladatunk; mert ha csak még ezután akarunk a
szocziális kérdésnek „egyházunk iránti vonatkozásával tisztába jönni s egyénenként állást foglalni":
akkor ugyan befellegzett szegény Sionunknak, s
mire tisztába jövünk, annak falaiból kő kövön
nem marad!

Hogy különben a „Debr. Prot. Lap" szerkesztője, dr. Ferenczy Gyula szükségesnek ítéli a
Kálvin-szövetséget, arról lapja 17. számának „Új
élet" czímü vezérczíkkében, ha önkéntelenül is,
de kétségtelen bizonyosságot nyújt, midőn így ír:
„Lesz itt is új élet, melyben megpihennek az erejökből kimerültek, visszatérnek a száműzöttek,
megépülnek a régi romok és feltámadnak a megholtak, — ha ezek nem is mi leszünk. De hát
miért más és miért nem mi? Mi gátol bennünket
abban, hogy a gyermekek és felnőttek
tanítása
mellett, melynek ellátása a saját önczélnak tekintett testületi fenntartásunkon
kívül ma egyetlen
gondunkat képezi, munkakörünket a feltámadt Úr
Krisztus példája nyomán ki ne szélesítsük?! Mi
gátol abban, hogy megértvén a magyarság testilelki nyomorúságát, a nép megváltói és szdbadítói
legyünk? Mi abban, hogy annak nyomán, a ki
maga az élet, mi is új életet kezdjünk? Senki,
sőt ellenkezőleg minden elkötelez arra: a mult
szelleme, hiszen újító egyházak volnánk; a jelen
követelménye, hiszen épen most volna szabadításra
szükség; a jövő érdeke, hiszen ettől várnánk
egyéni, társadalmi és faji reményeink teljesedését.
De elkötelez főleg maga az evangéliom stb.k£
Lehet-e ennél meggyőzőbben, hatalmasabban
igazolni a Kálvin-szövetség jogosultságát, sőt elengedhetetlen szükségességét ? Mi gátol hát bennünket, mi épen a tudós szerkesztőt abban, hogy
a megalakult szövetség oszlopává szegődjék s a
gyanakvókat, kicsinyhitűeket felvilágosítva, megerősítve, annak ügyét diadalra juttassa ?!

A tüdővész terjedésének meggátlása ezéljából 21211/1905. sz. a. kötelezöleg elrendelte a nagym. magy. kir.
se
vallás- és közoktatásügyi
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József ós Társa czégnél
Budapesten, Szív-utcza 43. szám alatt, mint e szer gyártására és szétküldésére egyedül jogosított tulajdonosoknál rendelhető meg. Az „Utasítások" bérmentve.

Talán a partikularizmus féltékenysége, talán
hiúság vagy bizalmatlanság, vagy osztozás a gyanakvók, a kicsinyhitűek aggodalmaiban ? !
A bizalmatlanságnak, meggyanusításnak hangján szól a Kálvin-szövetségről dr. Baltazár Dezső
is, midőn a szövetség czéljaiban felekezeti szoczializmust sejt, a szónak rosszabb értelmében, s
a felhívás indokolásából kikapva egy mondatot,
azzal gyanúsítja meg a Kálvin-szövetséget, hogy
az a mai társadalmi rendszer védelmére kel s
épen azért „nem a lelket, közegyházi érzületet
termékenyíti meg, hanem a forma erőltetésével, a
hagyomány védelmével ütköző pontként áll a nagy
áramlat elé, az elsodortatás imminens veszélyével".
E gyanú alapján utasítja el magától a Kálvinszövetség eszméjét s jósolja meg a „sokat markolás" miatt mihamar a szövetség felbomlását;
czikke végén pedig, a „Magyar Szó" támadásaival
egybehangzóan, már a „reakczió balkézi hitvesét"
látja a Kálvin-szövetségben.
Az eddig elmondottakból nyilvánvaló, hogy
ilyes aggodalomra, meggyanusításra a Kálvin-szövetség nem szolgált rá. Nem egyik vagy másik
politikai párt vagy irány, hanem az egyház szocziális feladatainak szolgálatára vállalkozott a
Kálvin-szövetség. S ha dr. Baltazár barátom egyetért velem abban (a miben nem kételkedem), hogy
az egyháznak vannak szocziális feladatai, úgy
egyet kell értenie a továbbiakban is, hogy t. i.
e feladatokat valakinek el kell végeznie, s hogy
az egyház mostani organumai nem alkalmasak
vagy nem hajlandók ezek elvégezésére, tehát meg
kell teremteni a megfelelő organumokat stb.
Ha pedig mindezek mellett még mindig marad szivében bizalmatlanság és gyanakodás a Kálvin-szövetség lelkes előharczosainak egyik-másik
személye miatt: nem czélszerűbben jár vala-e el,
ha már csak ellenőrzésképen is, oda áll a Kálvinszövetség főmunkásai közé s a szövetség munkájában igyekszik egyéni súlyával és értékével résztvenni s ekképen az esetleges (?) klerikális-feudális
stb. áramlatoknak ellenállani. Az ilyenféle áramlatok veszedelmétől azonban hitem szerint nincs
mit tartani; de ha volna, akkor — legyen annyira
jó véleménnyel dr. Baltazár barátom egyházunk
papi és vezető embereinek intellektuális és erkölcsi
erejéről — az ily irány képviselői a Kálvin-szövetségből úgy elsöpörtetnek, hogy helyök sem
ismerszik meg többé.
S ha dr. Baltazár barátom ezek után még
mindig vonakodik a Kálvin-szövetség munkásai
sorába állani: annak okát az ő személyére nézve
sejtem s talán el is fogadom. De arra kérem,
hogy — egyelőre legalább, míg nincs rá ok —
tegye le a gyanúsítás és támadás fegyvereit a

Kálvin-szövetséggel szemben, sőt buzdítsa azokat,
kik személyileg más irányban — mint ő — elkötelezve nincsenek, a Kálvin-szövetség munkásai
közé való belépésre.
Dr.

Székely

József.

ISKOLAÜGY.
Felhívás a Gyermektanulmányi Társaság
érdekében.
Társadalmi életünk fejlődése a gyermeknevelés felé
tereli a közfigyelmet. Minél bonyolultabbá válik társadalmi
életünk s minél gazdagabbá és szövevényesebbé az
emberi műveltség tartalma, annál inkább érezzük a kultúrának sokféle káros kinövését s az egyénre való idegemésztő hatását. Ezt a nyomasztó hatást szomorúan
tapasztaljuk gyermekeink testi és lelki fejlődésén is.
Ez a tapasztalat azon nagy feladat elé állítja a
jelenkor nevelőit, hogy a mikor előkészítik a gyermeket
a társadalmi és kulturális élet magasabb rendű feladatai,
bonyolultabb kérdései és a megélhetés súlyos nehézségei
számára, akkor megóvják őt a magasabb igényű élet
korai káros következményeitől, az erőltetett testi és
szellemi élet túlzásaitól. E nagy feladatokkal és nehézségekkel csak úgy küzdhetünk meg, ha a gyermekek
nevelését visszavezetjük a természetes alapra, s ez az

alap a gyermek természetes testi és lelki fejlődése.
Ma már mindinkább általánossá válik az a felfogás,
hogy minden nevelőnek feladata és kötelessége a gyermek testi és lelki tulajdonaival való beható megismerkedés, és szem előtt kell tartania és ismernie azokat a
rendellenességeket, bajokat és betegségeket, a melyek
a gyermek fejlődésében a nevelői vagy egyéb külső
káros hatásoknál vagy a gyermek belső hajlamainál
fogva fel szoktak lépni.
Ez okok és körülmények arra indították a pedagógusokat, orvosokat, pszichologusokat s általában a
mélyebben gondolkodókat, hogy behatóan tanulmányozzák
a gyermek testi és lelki jelenségeit, fejlődését, — s a hivatott búvároknak egy félszázad óta végzett gondos kutatásai megteremtették az embertani tudományoknak egy

új ágát, a gyermektanídmányt.
A gyermektanulmányozásra s a nevelés- és oktatásügynek gyermektanulmányi alapon való berendezésére
hazánkban fokozott szükség van. Nekünk a társadalmi,
közgazdasági és kulturális életben kétszeres erőt kell
kifejtenünk, hogy lépést tarthassunk a művelt nemzetekkel. Nekünk különösen kell törekednünk nevelésünkben a megóvás szempontjainak érvényesítésére, a természetes alapon nyugvó nevelésre és a nemzeti jellemvonások
kifejlesztésére. Nekünk sokszoros gonddal kell a gyermektanulmányozás kérdéseivel foglalkoznunk, a magyar

gyermek testi és lelki életének megismerésére törekednünk. Nemzeti elöhaladásunk és nemzeti jelemvonásaink
fejlesztésének egyik alapvető kérdése a gyermektanulmányozás.
A gyermektanulmányozás hazánkban nem régi
keletű, de nem is ismeretlen ügy. Körülbelül tíz éve
foglalkoznak azzal egyes tudósaink, s ezen ügy előmozdítására szentelte munkásságát az ezelőtt három évvel
megalakult Gyermektanulmányi Bizottság. Ez a Bizottság,
életének rövid tartama alatt már elismerésre méltó
tevékenységet fejtett ki a gyermektanulmányozás terén.
Nyilvános értekezleteket tartott szülők, pedagógusok és
orvosok részére; gyermektanulmányi tanfolyamot rendezett
tanítók számára; szakosztályokat létesített a gyermektanulmányozás különböző ágainak és módszereinek művelésére ; általában mozgatta a gyermektanulmányozás ügyét
a különböző társadalmi körökben, tanítói egyesületekben.
Sikerült az illetékes tényezőknek és az ország müveit
közönségének figyelmét az ügyre irányítania, s működésének közvetett hatása alatt számos értékes gyermektanulmányi mű jött létre.
A Gyermektanulmányi Bizottságnak mindeddig nem
volt egyesületi szervezete, csak egy nagyobb értekezletből
kiküldött és ideiglenesen szervezett Bizottságként működött. E Bizottság működésének feladatai azonban ma
már oly annyira megnövekedtek és felszaporodtak s a
közönségben és a szakkörökben is országszerte annyira
fölébredt az érdeklődés a gyermektanulmányozás ügye
iránt, hogy a Bizottság biztos alapon álló egyesületi
szervezet nélkül czéljait elérni nem tudja. A Gyermektanulmányi Bizottság ennélfogva az 1906. februárban
tartott ülésén kimondotta, hogy Magyar
Gyermektanulmányi Társaság név alatt egyesületté alakul át s mint
ilyen fogja a gyermektanulmányozás ügyét tovább művelni,
országosan szervezni, szakosztályokat, köröket alakítani,
gyermektanulmányi könyvtárt berendezni, folyóiratot és
műveket kiadni, egyszóval a gyermektanulmányozás ügyének hazánkban szélesebb keretet ós mélyebb alapot adni.
Erre a munkára, ezen feladatok megoldásának
támogatására hívjuk fel tisztelettel a szülőket, pedagógusokat, orvosokat s mindazokat, a kiket a gyermeknevelés
és tanulmányozás kérdései mélyebben foglalkoztatnak, a
kik a gyermek szeretetére és megismerésére kívánják
alapítani a jövendő kor pedagógiáját. Kérjük Önöket,
tisztelt Kartársaink és Polgártársaink, hogy csatlakozzanak hozzánk, támogassanak minket, az édes gyermekeink jövendő boldogulását, a nemzetünk javát előkészítő
nemes és hasznos munkában!

pedig dr. Perényi József pénztároshoz (Budapest, VII.,
Damjanich-utcza 51) küldendők.
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TÁRCZA.
Az isteni kegyelem fensége. *
Ef. III. 19—21.

Gyakran szemére vetették már Pál apostolnak azt,
hogy nyelvezete nem eléggé világos; és el kell ismernünk, hogy a kritikusoknak igazuk van. Az apostol beszéde itt-ott szinte a lehetőség végső határáig túl van
terhelve gondolatokkal, mondhatnánk, hogy nyelvezete
szekerének kerekei gyakran fülsértő hangokat hallatnak.
Homályosak az apostol kifejezései, sokszor épen azon
régiók vakító fényénél fogva, a hova képzeletében és
ihlettségében elragadtatott; sokszor a szinte lázas lelkesültség, szellemi felindulás viharai űzik azt a gyenge
hajót, a mely gondolatait hordozza. Velünk is sokszor
megtörténik az, hogy nyelvünkkel nem tudunk lépést
tartani az evangéliom elragadó fensége mellett, és bizonyára nem mindig az mutat a prédikátor erejére, hitének mélységére, ha mindig egyenlő „könnyedséggel"
tudja kezelni thémáit. Midőn az alpesi hegymászó fenn
a csúcson elragadtatásában elnémul, akkor serkent legékesebben szólóan arra, hogy az utána jövők nyomdokait fel a magasba kövessék.

A kormányhoz jóváhagyás végett fölterjesztett
alapszabályainkból kiemeljük, hogy a rendes tagság évi
díja 4 korona, a melyért a rendes tagsággal járó jogok
élvezetén kivül a tagok a társulat által kiadandó folyóiratot kapják.

Az apostol ezen, az alapigékül választott kifejezéseiben is mintegy küzködni, „agonizálni" — kedvencz
kifejezése ez — látszik; szinte keresni látszik azokat a
megfelelő szavakat, a melyek által legjobban meggyőzheti hallgatóit az isteni kegyelem fenségessége felől. És
bizonyára felemelő, vigasztaló gondolat az, hogy Isten
válaszol a mi elmondott imáinkra; de még elragadóbb
az a tudat, hogy az Úr teljesítheti olyan elrejtett reményeinket, a melyeknek szavakban kifejezést adni nem

A tagsági jelentkezések Nagy László ügyvivő alelnökhöz (Budapest, VIII., Üllői-út 16/B), a tagsági díjak
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közgyűlésén

tudunk és nem is merészelünk. Minden magasba törő
vágy újnak szülője lesz. jjVlily magasan szárnyal az apostol
imájában és mégis mennyire -érzi, hogy nem érte el a
teljes magasságot. De ezen érzés mellett erős azon
meggyőződése is, hogy Isten mégis megérti őt, lelkének
kibeszélhetlen vágyait, a melyeket 0 értékel, mérlegel.
„Feljebb", hogy sem kérjük, . . . „véghetlen bőséggel",
az 0 „teljessége" szerint fog 0 cselekedni, mondja az
apostol; — egyik hegycsúcs a másik felett, tündöklő
fehér fényében és ékességében!
„Annak, a ki véghetetlen bőséggel mindeneket
megcselekedhetik, feljebb, hogy nem mint kérjük vagy
elménkbe béfogjuk" . . . Talán még többet is mondana
Pál, de látjuk, hogy kimerítette az emberi nyelv lehetőségeit. Valóban úgy érezzük mi is, hogy az isteni kegyelem teljes értékű jelzésére nincs csak egyetlen szavunk, és ez nem más, mint annak a neve, a kiben
az isteni beszéd testet öltött.
Jellegzetes szava Pál apostolnak ez a „feljebb", a
„feljebbség" volt lelkének jellegzetes vonása. Lelke nem
volt bénult, egyensúlyát nem zavarták méltatlan szenvedélyek. Emberi mértékkel mérve ő „felette igen bővölködő ember volt". Hősies dolgokat kísérelt meg és vitt
véghez, de ott volt lelkében szüntelen a „feljebb" után
való törekvés, képzeletében még nagyszerűbb, dicsőbb
tervek és tettek is éltek; szinte pazar volt az önfeláldozásban, a szolgálat minden munkájában és szeretetében. És ez mind onnan származott, mert felette bővölködött az isteni kegyelemre vonatkozó tapasztalatában.
Mennyire ellenállott ama világosságnak, a mely a keresztyének életéből sugárzott feléje, s íme mily fény áradt
ki reá onnan a magasból. Halálra üldözte Krisztus tanítványait, és íme, a ki őt megtalálta, egyházának apostolává tette. Soha ember nálánál bővölködőbben nem
vett az isteni kegyelemből! Csak ilyen mélységes tapasztalatból születhetnek a nagy eszmék az isteni kegyelem
fenségéről. Ágostonnak sok „engedtetett meg", azért
volt felfogása Istenről oly magasztos. Bnnyannak oly
kemény tusája volt a békességért, azért irta meg a
„Vándor útját". Luther az ő erős lelkében kóstolta meg
a hit idvezítő, szabadító erejét, azért hagyta örökéül a
a Galata levél feletti kommentárját. Mi természetesebb,
mint az, hogy a midőn Pál apostol közeledett az isteni
kegyelemhez, oly czélból, hogy leírja, megmérje annak
fenségét: nyelve megtagadta a szolgálatot ós szaggatott
kifejezéseiből szinte kiérezzük túláradó szívének heves
lüktetését. Minden apostolnak megvan az Ő sajátos izenete és egyénisége. Pál apostol az isteni kegyelem fenségének hirdetője.
Az isteni kegyelem eme fenségéről sokszor megfeledkeznek az emberek. Elkorlátozzák, megszűkítik ezt
kicsinyes, szőrszálhasogató dogmákban. Bele akarták
szorítani ezt kicsinyes emberi kéz ásta csatornákba. Hogy
részesei csak azok lehetnek, kik e, vagy ama felekezethez tartoznak I Ez fogalom-összezavarás. Az öntöző csatornákat összetévesztjük az esővel, a mely felülről jő,

a melyet ember nem adhat és vissza nem szoríthat.
Voltak, a kik vették az Úrnak sákramentumát és meggyalázták a Krisztus nevét, mint a Borgiák; és voltak,
a kik nem vették, mint a „testvérek" és életük által
életnek illatává tették itt a földön a Krisztus nevét. És
ki ne tudná, hogy kívül a keresztyénség határain is az
isteni kegyelem éltető vizei mily dicső oázisokat varázsoltak nagy pusztaságokba. Bizonyára nem szólunk
kicsinylőleg az egyházról, hiszen akkor Pál apostol ellen
emelnők fel kezünket. Az egyház Istenországának dicső,
gazdag fő- és székvárosa, a melyben felette bovölködő
volt az isteni kegyelem mindenkor.
Az isteni kegyelem fenségéről nagyon kicsinyesen
szoktak azok is ítélni, azok az ú. n. modernül gondolkodó emberek is, a kik az istenivel szemben egyáltalában semmi olyan nehézséget nem éreznek, mit Pál
apostol érzett akkor, midőn belemerült az isteni kegyelem csodás tényeinek szemléletébe. Ok elégnek találják
a bölcselet száraz, meztelen kifejezéseit. Nagyon méltánylólag szólnak az ilyenek a keresztyénségről, mint
olyanról, a mely nagy szolgálatokat tett az irodalomnak,
művészetnek stb.; de arról, hogy ennek lényege tulajdonképen az isteni kegyelemből eredő örömhír a bűnös
emberhez, erről megfeledkeznek, vagy legalább is egy
vállvonással térnek felette napirendre. Vannak, a kik
nagyon ékesszólóan írnak és beszélnek arról a thémáról,
hogy a keresztyénség nem ellenkezik a józan észszel, és
bizonnyal ez igen hasznos és szép théma; de sokszor
elfeledik az ilyenek hangsúlyozni azt, hogy a keresztyénség az Isten bölcseségének és tudományának mélységes gazdagsága, s megfeledkeznek az evangéliom teljességéről és véghetetlen bőségéről. Mily magosságos dolgokról van itt szó, és a mit róla írnak vagy szólnak,
hasonlatos a veréb szerény röptéhez. Szükséges hangsúlyozni azt, hogy a keresztyénség megnemesíti a házias
erényeket, a mindennapi élet munkáját, küzdelmeit; de
még szükségesebb, hogy az embereket emlékeztessük
ama fenséges áldozatkészségre és szolgálatra, a melyre
Krisztus hívja fel tanítványait. Szükséges, hogy az egyház egész súlyával, a belehelyezett isteni erők szerint
érvényesítse befolyását a szocziális reformok körül; de
szükséges hangoztatnia azt is, hogy a legideálisabb földi
lakóhely és helyzet messze elmarad ama város mögött,
a mely felé arcczal fordulnunk és vándorolnunk kell.
A keresztyénség nem egyike az egymással elsőségért vetélkedő vallásoknak; nem olyan, a melyben egy
kissé több rokonszenves elem van, mint a judaizmusban,
a mely egy kissé reményteljesebb, mint a buddhizmus
és szellemibb, mint a mohamedanizmus, egy kissé észszerűbb, mint ama modern „új vallások", a melyek jönnek s mennek, némelyeknek nagy megbotránkozására, még
többeknek mulatságára. A keresztyénség'egyedül álló,
isteni, a mely felülhaladja az ember minden reménykedését ; ez azon magossága, mélysége, szélessége és
hosszúsága a Krisztus szeretetének, a mely minden ismeretnél feljebb való.

Ha hívek akarunk maradni vallásunk szelleméhez,
akkor ennek értéke felett ne a morálfilozófia, ne is
az esztétika elveinek mértéke szerint ítélkezzünk, hanem
keressük és meglátjuk minden ízében azt a feljebb bővölködő isteni kegyelmet, a melyet szem nem látott és fül
nem hallott. Szárnyat kellene adnunk a mi hitünknek
és dicsőséges reménységünknek; nem a keresztyénség
észszerűségét, hanem minden emberi értelem feletti bővölködését kellene sokszor hangoztatnunk. A Krisztus evangéliomának épen tartalmát kell hirdetnünk, a mely a
két fődologban összpontosul:' irgalom és győzelem, a
bűnös bocsánata és a szentnek tökéletessége. Sokszor
petyhüdt hittel és bátortalanul prédikálunk, szinte félünk hirdetni az újjászületés reménységét, az új élet
igéretét.
Bizonyára elérkezett az idő, hogy Krisztus szolgái
teljesítsék a megbízást, a melyet az Úrtól vettek és ne
a természeti világ törvényeiről értekezzenek, hanem Isten
országának fenséges Ígéreteit hirdessék. Valóban szépeknek kell lenniök a mi lábainknak a hegyeken. Nem
azért ordináltattunk, hogy prédikáljunk az egészség- és
más tan tételei felett, vagy essayket mondjunk el a
szószéken, hanem hogy hirdessük azt az örömhírt, a
melyet csak a keresztyén szószékről lehet hallani. Hirdetjük az isteni kegyelem végtelen erejét és fenségét
minden, még a legelvetemültebb bűnösökkel szemben is.
Az átöröklődés komoly törvény és bizonyára szivünkre
vesszük ennek rideg tanításait; de oda helyezzük a fizikai
átöröklődés törvénye fölé a szellemi átöröklődés fenséges
törvényét. Tíz bűnös generáczió kumulatív befolyása
fölé oda emeljük azt a tényt, hogy Krisztus által ismét
fiákká lehetünk. Tudomány és irodalom szinte összeesküdtek arra nézve, hogy kitöröljék a modern ember
szivéből a reménységnek utolsó nyomát is, mondván:
néked öröklött hajlamaid, bűneid vannak, számodra nincs
reménység; de ezen s minden más összeesküvéssel, ellenmondással szemben is Isten küldöttének tiszte nem lehet
más, mint az, hogy hírül adja mindeneknek, hogy Krisztus
meghalt a kereszten, ül az Atyának jobbján és ha
valaki a Krisztusban van, „új teremtmény" az.
A „bűnösöknek" szóló ezen tanúbizonyság mellett
bátorítólag kell szólanunk a „szentekhez" is, az ő örökségüknek kincseiről. Szükséges, hogy feltárjuk az ember
előtt azt, a mi megaláz, de egyszersmind azt is, a mi
felemel. Nekünk keresztyéneknek fel kell tárnunk ablakainkat, hogy a feljebb való reménység sugarai behatolhassanak földi életünk minden mozzanatába. Bizony
itt az ideje, hogy az üdvösséget ne a mi gyarló képzeteink, hanem Isten dicső czéljai szerint értékeljük; ne
a mi gyengeségünk, hanem Istennek ereje szerint. A
keresztyén ember nem valamely szegényes, „gyalogjáró"
moralitás mértéke szerint kell, hogy neveltessék, hogy
csupán csak tisztességtudó, törvénytisztelő polgár legyen,
hanem „a Krisztus állapotjának mértéke szerint". Ef.
4 : 13. Bizonyára nem lett volna érdemes Krisztusnak
meghalnia, csupán azért, hogy mi az emberi társadalom

ítélete szerinti, külső látszatra szóló, legális értelemben
vett tisztességes életet éljünk.
Ha sok szorongattatáson megyünk is által, megmossuk ruháinkat és megfehérítjük azokat a Bárány
vérében. . . . Vannak küzdelmeink, — milyenek volta-k
a Páléi! — de tudjuk, hogy a mindenekben diadalmasoknál feljebbvalók vagyunk, az által, a ki minket szeretett.
Rom. 8., 36. 37. Vannak veszteségeink, de ott van az,
a ki nekünk mind az életben, mind a halálban „Nyereségünk". Mindig és mindenekben a „feljebbvalóság
az isteni kegyelem fenségének mértéke szerinti a mi
idvességünk . . . feljebb, hogy nem mint kérjük vagy
béfogjuk, a mi bennünk munkálkodó fenséges isteni
kegyelem ereje szerint!
P.

BELFÖLD.
Az ország 1904. évi egyházi és valláserkölcsi közállapotai.
Az ország zavaros politikai viszonyai miatt késett
ezúttal az 1904. évi statisztikai évkönyv megjelenése.
Ebben találja magyarázatát az, hogy mi is csak most
közölhetjük az 1904. évre vonatkozó adatokat. Mindamellett érdekesek és tanulságosak azok reánk nézve
mindenkor; lássuk azért ezen adatokat, a következő
sorrendben :
I. Népesség.
Kiszámított összes népesség Magyarországon az
1904. év végén : 17.576,378; Horvát-Szlavonországokban:
2.537,355; a Magyarbirodalomban összesen: 20.113,733.
Az 1903. év végén volt 19.885,445. A természetes szaporodás alapján lehető gyarapodást nagyon megakasztja
a nagymérvű kivándorlás, a mint azt alább látni fogjuk.
II. Házasságkötések.
Az 1904. év folyamán 156,701 házasság köttetett
Magyarország területén; a társországokban : 25,469 ; a
Magyarbirodalomban összesen : 182,170. Eddig elért legnagyobb szám, különösen az 1903. évvel szemben, mikor
is a sorozások többszöri elhalasztása és a fokozódó kivándorlás miatt csak 160,221 házasság köttetett. Ezer
lélekre esett Magyarországon 9 0, a társországokban 10*1
házasság.
A felbontott házasságok száma a birodalom területén : 127,816 volt, még pedig halál következtében
124,190, elválás folytán 3626 s így a kötött házasságok
többlete és a családok számának szaporulata 54,354.
Az előző évben 35,197 volt.
Törvényhatóságok szerint aránylag legtöbb házasság köttetett Heves-, Torontál-, Bács-Bodrog-, Szeréin-,
Pozsega vármegyékben, hol az arányszám 11*6 és 11*1
között mozgott; legkevesebb házasság történt Moson-,
Sopronmegyékben, Szatmár-Németiben és Varasdon, a
hol 6 0 és 6'8 között változott az arányszám. Hónapok

szerint tekintve a házasságkötések megoszlását, ezúttal
is a november hónapot illeti az elsőség, azután februárt.
Legkevesebb házasságkötés történt márcziusban, júliusban ós deczemberben.
A házasulók kor szerint való megoszlása az előző
évhez képest annyiban változott, hogy a fiatalabb korúak
1904-ben kisebb arányban szerepeltek a házasulók között, mint 1903-ban. Különösen a vőlegényeknél észlelhetni a fiatalkorúak csökkenését s ezzel a családalapítás
későbbre való halasztását. 1902-ben még 46'9% volt a
25 évnél fiatalabb vőlegények aránya, 1903-ban 42'7°/o1904-ben pedig csak 40'7 0 /0. Bizonyára része van ebben
a katonai szolgálatnak és általában a korviszonyokban
rejlő nehezebb családalapítási helyzetnek.

A házasulók előbbeni családi állapotát tekintve,
148,455 házasság — az összes házasságok 81'48%- a —
volt olyan, a melynél úgy a vőlegény, mint a menyasszony
első ízben kötött házasságot. Az ilyen, protogam házasságok aránya az előző évhez (80"2%) képest emelkedést
mutat. Gyakoribb kombinácziók még: özvegy férfi hajadonnal 14,946, özvegy férfi özvegy nővel 11,223, legényözvegy nővel 4454, elvált férfi hajadonnal 1259.
A házasulók hitfelekezeti viszonyai nagyjából megfelelnek annak az aránynak, a melyet az egyes hitfelekezetek az összes népességben elfoglalnak. Az 1904.
évi házasultakat vallás szerint a következő táblázat tünteti fel:
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Róm. katholikus
Görög katholikus
Görög keleti
Ágost. hitv. evang.
Evang. református
Unitárius"
Izraelita
Egyéb vallású
Felekezeten kivüli
Összesen
Ebből vegyes ház.
%-ban
HorvátSzlavonország :
Róm. katholikus
Görög katholikus
Görög keleti
Ágost. hitv. evang.
Evang. református
Unitárius
Izraelita
Egyéb vallású
Felekezeten kivüli
Összesen
Ebből vegyes ház.
0
/o~ban

gor.
kath.

gor.
kel.

ev.
ref.

ág. h.
ev.

unit.

74
68,880 1388
3464
523 1615
1312 14,374 1109
439
58
8
25
118
230 1137 20,211
10
12
539
1583
42
51 9384
129
2813
440
140
571 18,071
325
61
12
8
4
165
155
1
41
8
9
19
2 —
1 —
1 —
6 —
5 —
3 —
75,042 17,40122,057 11,676 22,841
559
234
6162 3027 1846
2292 4770
8-11 17-40 8-37 19-63 20-88 41-86

17,397
22
80
40
27
—

13
132
1
—
—

—

—

—

—

17,566
169
0-96

165
2
6861
10
3

—

146
14
9-06

7041
180
2-56

49
—

1
344
17
—

—

411
67
16-30

izrael.

187
4
4
21
27
3
6793
1
6
7046
253
3-59

felek,
kivüli

egyéb
vall.

18

—
—

—

1
3
5
l
14

—
—
—
—
—

2
—

2
—

—

35
77
42
54-54

42

—

—

1
28
60
—

—

131
71
5419

Ebből vegyes
házasság
szám
szerint
%-ban

vallása

—

—

—

.—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

171

—

—

171
3

—

3

—

76,149
17,304
21,736
11,635
22,196
579
7040
7
55
156,701
18,626
11-89

7269
2930
1525
2251
4125
254
247
5
20
18,626

9-55
1694
702
19-35
18-58
43-87
5-31
71-43
3636
11-89

—

17,666
156
6944
422
107

—

—

összesen

—

1-52
15-38
1-20
18-48
43-92

269
24
83
78
47

—

—

—

—

171

25,469
501
1-97

501

1-97

Az egyházilag megáldott és meg nem áldott házasságok kimutatását a következő táblázat tünteti fel:
Egyházilag megáldott házasság

Hitfelekezet
Magyarország :
Római katholikus
Görög katholikus
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Ezen táblázaton az egyházilag meg nem áldottak
kimutatása a kötött és egyházilag megáldott házasságok
számaiból van összeállítva. Erre és az előbbeni táblázatra meg kell jegyeznem, hogy a központi statisztikai
hivatal adatai az egyházak által beszolgáltatott adatokkal nem vágnak teljesen össze. A Magyarországra vonatkozó adatok között az eltérés — 109, a Horvát-Szlavonországokra vonatkozó adatok között -f~ 538. A központi
statisztikai hivatal adatait pontosabbaknak tartva, kénytelen vagyok ezen eltérést a hitfelekezetek részéről beszolgáltatott adatok pontosságának rovására jegyezni.
Ezen eltérés figyelembe vételével, az előbbi és utóbbi
táblázat alapján, az egyházilag meg nem áldott házasságok száma 12,665. Az izraelita hitfelekezetnél kimutatott 2759 meg nem áldott házasság túlnyomó száma
abban leli magyarázatát, hogy az egyházpolitikai törvények életbeléptetése óta sok izraelita hitközség nem
vezet többé anyakönyvet, azért náluk csupán egy bizonyos részre vonatkozólag mutathatók ki a hitközségi
ténykedések s így a tőlük beérkezett adatokat nem lehet
a népmozgalmi adatokkal összehasonlítani. Ha a fent
kimutatott 12,665 számból kivonjuk az izraelita házasságokat, kitűnik, hogy az 1904-dik évben 9818 keresztyén házasság nem volt egyházilag megáldva. Az 1904.
év e tekintetben hanyatlást mutat az előző évekkel
szemben. Megemlítésre méltó, hogy Magyarországon csak
az ev. ref. egyház áldott meg többet (202) a nem egyező
vallású házasfelek közül. Horvát - Sziavonországokban
azonban a két protestáns felekezet, nemcsak a nem
egyező, hanem az egyező vallásfelek között is, kevesebbet áldott meg, mint a mennyien kebeléből házasságot
kötöttek. A Horvát-Szlavonországokban megáldott többlet valószínűleg abban leli magyarázatát, hogy ezek
polgárilag Magyarországon keltek egybe s Horvát-Szlavonországokban vették igénybe az egyházi áldást. A
tisztán egyfelekezetűek között kötött házasságoknál Magyarországon a róm. kath. 94'4, a gör. kath. 99'2, a
gör. kel. 86*7, az ág. h. ev. 96 6, az ev. ref. 93'7, az
unitáriusoknál 95"l°/o"a részesült egyházi áldásban.
A vegyesházasságok száma 1904-ben Magyarországon 18,626, az összes házasságok ir89°/<r a volt; HorvátSzlavonországokban 501, az összes házasságok r97°/o~ a E tekintetben a százalék Magyarországon az előző évhez
képest 11'54-rŐl emelkedett, a társországokban ellenben
2'05-ról csökkent. A vegyesházasságok közt legnagyobb
számmal fordulnak elő a róm. kath. és ev. ref., továbbá
róm. kath. és ág. h. ev. között kötött házasságok. Keresztyén és zsidó házasságot 479-et kötöttek az 1904.
év folyamán; az előző évben 457-et. Az egyes felekezetek közül legsűrűbben kötnek vegyes házasságot a
protestáns felekezetek. Az unitáriusoknak pl. 43'87%" a
más vallásuval lép házasságra. Megmagyarázza ezt az
unitáriusok kevés száma és más felekezetitekkel való
keveredettsége. Legkevésbbé vegyülnek a gör. keletiek
és az izraeliták ; az előbbieknek 7'02, az utóbbiaknak meg
épen csak 3 5 1 % _ a ^ p vegyes házasságra, jeléül annak,

hogy az izraeliták maguk sem akarnak a keresztyénekkel házasságilag összevegyülni, s e tekintetben állíthatjuk,
hogy az egyházpolitikai törvények tárgyalásánál annyit
hangoztatott s érvül felhozott reménység, legalább eddig,
be nem vált. A nemzetiségileg vegyesházasságok száma
pedig még kevesebb, mint a felekezetileg vegyesházasságoké, a mi a mellett bizonyít, hogy a nyelvi különbség
sokkal erősebb válaszfal az emberek között, mint a
vallás különbözősége.
Homola István.
(Folyt, köv.)

Orgonista-kán tora i n k ny ugdíj ügyéhez.
Az országos ref. lelkészi nyugdíjintézet szervezésénél reméltük, vártuk, hogy egyházunk a lelkészek
mellett nemcsak a tanítói oklevéllel biró orgonista-kántorok nyugdíjáról fog gondoskodni, hanem azokról az
orgonista-kántorokéról is, a kik tanítói oklevéllel nem
rendelkeznek ugyan, de rendelkeznek zenetanári vagy
kántori képesítéssel.
Ez a reménységünk nem teljesült. Mi kimaradtunk
a nyugdíjintézetből. Szomorúan tekinthetnénk a jövő elé,
mind magunkat, mind családunkat illetőleg, ha nem
volna olyan profán nyugdíjintézet, a melybe beiratkozhatva, némileg biztosíthatjuk magunkat és hozzátartozóinkat. Ezt a nyugdíjintézetet azonban orgonista-kántoraink alig, vagy épen nem ismerik. Szükségesnek látom
tehát, hogy arra kartársaim figyelmét felhívjam.
Az a nyugdíjintézet, melyben mi, tanítói oklevé?
nélküli orgonista-kántorok és énektanítók is helyet foglalhatunk és nyugdíjat biztosithatunk, magunk és családunk számára, a „Magyarországi zenészek országos segélyés nyűg díj egyesülete." (Elnöke Siposs Antal kir. tanácsos,
zenetanár. Budapest, Múzeum-körút 29.).
Az egyesület ezelőtt mintegy hét évvel alakult, s
hogy mily gyorsasággal fejlődik, tanúbizonyságot tesz
arról az egyesület által kiadott mult évi jelentés. Ha
végig tekintünk e gondosan szerkesztett munkán, azon
örvendetes jelenséggel találkozunk, hogy a tőke a mult
évben 1841 kor. 52 fillérrel gyarapodott, s a nyugdíjintézet tőkeösszege 136,000 koronát tesz ki.
A jelentés azonban egy sajnos körülményről is
megemlékezik, nevezetesen, hogy a nyugdíjintézetnek
csupán 26 tagja van. Ennek azonban, úgy gondolom,
nem annyira a közöny és a nemtörődömség az oka,
mint inkább az, hogy az intézet létezéséről igen kevesen
tudnak.
Mily óriási mértékben gyarapodnék a nevezett
nyugdíjintézet vagyona, ha minden olyan ember, a ki
zenével foglalkozik : zenetanárok, zeneszerzők, orgonistakántorok, karnagyok stb. saját jól felfogott érdekükben
belépnének az egyesületbe. Minél több tagja volna, annál
nagyobb évi nyugdíjösszeget volna képes biztosítani az
erre reá utaltaknak. Mint a „Zene Lap" utóbbi száma
írja: ha a nyugdíjintézet 2—3000 beiratkozott tag után

számíthatná évi jövedelmét, nem volna lehetetlen dolog a
nyugdíjösszeget: 1000, 1500 vagy esetleg még 2000 kor.
összegre is felemelni.
Az intézmény naggyá, hatalmassá tételében fontos
szerepet vihetnének hozzájárulásukkal felekezeti kántoraink és énektanáraink. Mert ha csak közepes számítással
vesszük is fel létszámukat, kitűnik, hogy van református
orgonista-kántor 212, ág. evangélikus 140, unitárius 30,
róm. katholikus mintegy 850, izraelita karnagy-orgonista
mintegy 280. így tehát, hozzávető számítással is 1512
orgonista-kántor működik az ország területén. Ha ehhez
még hozzávesszük zenetanáraink, karnagyaink jelentékeny számottevő seregét, mely jóval felülmúlja az
orgonisták létszámát, lehetetlen úgy nem nyilatkoznunk,
hogy a „Magyarországi zenészek országos segély- és
nyugdíj egyesülete" ezen tagok belépése s istápolása
mellett nem csak virulni fog, de hazánk nyugdíjegyesületei
között az elsők közé fog számíttatni. Hány munkaképtelen
családatyát, kesergő özvegyet s árva gyermekeket menthetne meg a nélkülözés aggasztó gondjaitól?

a Brit- és Külföldi Bibliaterjesztő Társaság. S szólunk
róla szívesen azért is, mert immár kerek száz esztendeje
annak, hogy a reakczió által erejében meggyengített
s bibliájától megfosztott magyar prot. egyházat ez a
Társulat látja el, szinte hihetetlen olcsó áron, Isten
igéjének magyar fordításával. Valósággal gondos, áldozatkész támogatónk nekünk ez a Társulat; nemcsak illő
tehát, hanem szükséges is, hogy annak dolgaival évrőlévre megismerkedjünk. Megismerkedjünk egyfelől azért,
hogy hozzánk megmutatott jósága láttára és érzetére
az áldozatkész hála érzése támadjon fel lelkünkben;
másfelől pedig azért, hogy látván, miként önállósítják
magukat a Társulat védelme alatt nálunk sokkal kisebb
nemzeti prot. egyházak a szentírás önálló kiadása és
terjesztése terén, — elvégre támadjon fel mi bennünk is
a komoly törekvés a Magyar Bibliaterjesztő Társaság
megteremtésére.

A Brit- és Külföldi Bibliaterjesztő-Társulat
működése 1905-ben.

A jelentés, a melynek alapján most csak főbb
vonásokban ismertethetjük a Társaság 1905. évi működését, meglepő bevezetéssel kezdődik. Azt mondja,
hogy a Társaság csak az idén értette meg czíme igazi
jelentőségét. Hogyan? Csak fennállása százharmadik
esztendejében? Igen, mondja, mert csak a népszámlálásnak az idén publikált eredményeiből ismerték meg,
hogy a „Brit" megnevezés alatt a földkerekségnek
mily roppant területei s a népeknek, nemzeteknek mily
sok milliói jelöltetnek meg. VII. Edvard angol király
hatalma a föld különböző részein tízszer akkora területre
terjed ki, mint a mekkora maga az angol-skót-ir anyaország, s ezen a roppant területen több mint négyszázmillió ember, tehát az emberiségnek egynegyedrésze
vallja magát brit alattvalónak. Ez a tény azonban nem
dicsekedésképen említtetik. A világbirodalmi helyzet a
Társaságot nem teszi felfuvalkodottá. Inkább Isten előtt
való megalázkodásra vezérli, s arra a roppant feladatra
figyelmezteti, a mely reá e világbirodalom pogány vagy
csak névleges keresztyéneinek evangélizálása tekintetében várakozik. Annak a több mint 400 millió alattvalónak alig minden hetedik embere tekinthető még
csak névleges keresztyénnek is ; a többi pedig még a
legsötétebb pogányságban, az Isten igéjének világossága
nélkül tévelyeg.

Ez a nagy, a Krisztus missziói parancsolatát hiven,
áldozatokat nem kiméivé szolgáló Társaság, a melynek
mi, magyar protestánsok is oly sokat köszönünk, az
1905-dik évvel százkettedik munkaévét töltötte be, világosságot, lelki áldást terjesztve széles e világon.
Évi közgyűlését f. hó 2-án tartotta meg Londonban,
az Exeter Hallban, s az a kis füzet* a mely az évi
jelentés legfőbb adatait magában foglalja s hozzánk is
megküldetett, már most képessé tesz bennünket arra,
hogy a Társaság mult évi állapotáról és munkásságáról
szólhassunk olvasóink előtt. Szólunk is róla szívesen; mert
ha van igazi protestáns missziói alkotása, a melynek
hatása kiterjed a föld minden népeire és nemzetségeire
s a melynek áldásai megmérhetetlenek, az legelső sorban

Ezt a tényt s az ebből folyólag a Társaságra váró
óriási feladatot tekintve, nem csodálkozhatnánk, ha a
Társaság így szólana: „Van nekem elég dolgom a brit
alattvalók között is, hogy azokat az Isten igéjvel evangélizáljam. Elhagyom tehát czímemből a „külföldi" megnevezést s az azzal járó munkát, s maradok csak „brit"
bibliaterjesztő társaság." S ha magyar emberek alapították volna s magyar emberek vezetnék a Társaságot, a
legnagyobb valószínűséggel ezt is mondanák; mert hiszen
közöttünk kiilmisszióról s az abban való aktiv részvételről épen azért bajos beszólni, mivel rögtön ez a felelet:
„Van nekünk elég végezni való dolgunk idehaza is!*
Az igaz, hogy van, illetve volna ; de a mint látszik, van
elég s talán valamivel több is, a „brit" bibliaterjesztő-

Hogy eddig is mily odaadó szeretettel gondoskodott
az egyesület tagjairól, meggyőz bennünket a kiadott
jelentés, mely szemünk elé tárja, hogy a mult évben az
özvegyek 3700, a betegek 350 koronával segíttettek,
temetési költségre pedig 200 koronát adott ki pénztárából
a nyugdíjegyesület.
Ne habozzunk tehát egy perczig sem, hanem vegyük
fontolóra hányt-vetett sorsunk jelenét s a bekövetkezhető
súlyosabb állapotokat, s családunk, jövőnk érdekében,
valláskülönbség nélkül lépjünk be a minket is szeretettel támogató „Magyarországi zenészek országos segély és nyugdíjegyesületébe".
Torontálvásárhely.
I f j . Györe Dániel,
ref. orgonista és énektanító.

MISSZIÓÜGY.

társaságnak a brit imperiumban is, s az mégsem löki
ki czíméből a „külföldi" megnevezést s feladatai közül
az ebből folyó munkát, hanem felöleli keretébe nemcsak
a magáét, hanem a másét is; mert a Krisztus parancsolata szerint széles e világon minden népek és nemzetek között hirdetendő az evangéliom, a brit birodalom
pedig, bármily roppant legyen is, mégsem a széles
világ. Bizony, ezt látva, mi is okulást vehetnénk, hogy
mily megmérhetetlen ereje van igaz keresztyén hitnek
és hogy csak a kishitűek csüggedeznek, a mikor nagyobb,
egyetemesebb feladatok előtt állanak. A Brit és Külföldi Bibliaterjesztő-Társaság nem csügged, hanem így
szól: „Ily roppant számok csak még jobban felkeltik
lelkünkben ünnepélyes érzetét annak az isteni hivatásnak
és kiválasztatásnak, a mely a világ ily roppant nagy részének uralmát és vezetését Britanniára ruházta. Bizonyára
meg kell annak aláznia bennünket, hogy teljes súlyában
érezzük azt a terhet, amely népünkre helyeztetett. Bizonyára
nekünk, kik keresztyének vagyunk, kétszeresen kötelezve
kell éreznünk magunkat arra, hogy polgártársainkhoz
eljuttassuk az evangéliomot." Másfelől pedig ezt mondja:
„A Bibliaterjesztő-Társaság czíme azt hirdeti, hogy feladataiban nem ismerhet határokat. Missziója egyetemes
és általános, mint maga az a könyv, a melyet feladata
eljuttatni minden népekhez és nemzetekhez. És ez a
missziója csak akkor leend bevégezve, a mikor széles e
világon minden ember előtt az ő anyanyelvén hirdettetik
Istennek megváltó szeretete."
Oh! mikor tudunk mi eljutni ilyen magaslatára a
keresztyéni hivatás öntudatának ? !
A második felemelő dolog, a melyről a jelentés
beszámol az, hogy a százados emlékalap már együtt
van. Százezrek összegyűjtéséről volt szó s nem is koronákban, hanem angol fontokban, s íme, két év alatt
mégis összehordta azokat az áldozatkész keresztyén
buzgóság. Mi, ha százezrekről beszélünk, szerényen csak
koronákban tehetjük azt; de a mi még lehangolóbb, az
az, hogy még azokból is, csak egy százezret is, alig
tudunk évek, évtizedek alatt összegyűjteni. Talán azért,
mert igen szegények vagyunk? Aligha. Hanem sokkal
inkább azért, mivel nem él kellő elevenséggel bennünk
az a lélek, a mely a Bibliaterjesztő-Társaságot és annak
az Isten igéje által megelevenített támogatóit vezérli és
adakozásra készteti.
A Társaságot éltető eme lélek a lefolyt esztendőben
is tovább segítette az Isten igéje terjesztésének szent
ügyét. Tavaly tizenegy újabb nyelvet ölelt fel a Társaság, hogy azon is hirdettesse az örök Igét. Olyan nyelvek ezek, a melyeknek mi, magyar protestánsok, talán
még hirét sem hallottuk; de legtöbbnyire olyanok, a
melyeknek írott grammatikáját a szentírást fordító miszszionáriusok teremtették meg. Ilyen újabb nyelvek a
ladalchi Tibetben, a mech vagy Jcachári Assamban, a
singpho Assamban, a déli laotian Annamban, a népies arab
Egyiptomban, a zigzda Kelet-Afrikában, a bemba BritKözépafrikában, a saa Melanéziában, a keleti santo a

Csendes-tenger szigetein és a bribri a Panama szorosnál.
Ezeknek az új nyelveknek a felölelésével elérte a
Társaság, hogy a mult évben 400 különböző nyelven
nyomatta és terjesztette az egész földkerekségen Istennek örök Igéjét.
Ha meggondoljuk azt, hogy erre a nagy eredményre
a Társaság rövid 100 esztendő alatt jutott el, s elgondoljuk, hogy ez évek alatt hány millió ember lelkének
adott világosságot, hitet, megnyugvást az Isten igéje
által, csak a hálaadás szava zendülhet meg ajkainkon,
az iránt a kegyelmes Isten iránt, ki mindezeket cselekedte. De ugyanakkor kell, hogy elismeréssel adózzunk
a Társaság iránt is, a mely megértette és teljesíteni is
igyekezett a Krisztus missziói parancsolatát. Igen, mert
bár mindenesétre legelső a jó, az életképes mag, de
felnövekedvén, jó és bő gyümölcsöt még a jó mag is
csak akkor hozhat, ha jó földbe hullik.
H. I.
(Folyt, köv.)

KÜLFÖLD.
Szemle az amerikai magyar ref. egyházak
mult évi történele felett.
VI.
Homestead. Pennsylvania.
Az a roppant arányú kivándorlás, mely Magyarország felső részét úgyszólván minden munkabíró elemétől megfosztotta, az ország lakosságát, népességét
megtizedelte, s melynek [hullámai ma már a tőzsgyökeres, főleg kálvinista népességű alföldi vármegyék határait csapdossák, természetszerűleg azt eredményezte,
hogy az egyes, nagyobb amerikai magyar koloniákon
régebben működő egyházak tagokban annyira megszaporodtak, vagyonilag annyira megerősödtek, hogy most
már nemcsak egymástól nagy messzeségben, hanem egymás közvetlen szomszédságában is alakulhattak újabb
magyar egyházak az új haza földén.
így alakult Pittsburg közvetlen közelében, az aczél
iparáról világhírű Homestead városában 1903 május
havában az itteni magyar ref. gyülekezet, melynek szervező első lelkészéül e sorok írója, az időben chicagói
lelkész választatott el.
Az egyházi élet itt a legszebb reményeket igérőleg
indult fejlődésnek, úgy annyira, hogy a bevétel az első
csonka óv végén 3000 dollár összeget tett ki. Még
ugyanez évben a város elképzelhető legszebb terén
ideális fekvésű templomhely vásároltatott s ugyanazon
alkalommal egy tízezer dolláros épület is megvétetett
parókhiául. Az egyház ezen ingatlanai a remek Carnegie-féle könyvtár szomszédságában vannak. A következő évben kezdetét vette s az év őszére be is fejeztetett a gyönyörű templomnak megépítése, mely épületek
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minden bizonnyal büszkeségei, dicsekedései az amerikai
magyar reformátusságnak.
Az egyház mult évi története lelkesítő mozzanatokban gazdag. Az áldozatkészség lángja magasan lobog
a hívek szivében. Bár kivetett adó nincsen, a gyülekezeti tagok a mult év folyamán több mint 2000 dollárt
adtak össze a templomot terhelő adósság törlesztésére
s a mellett 1300 dollárt kamatba. A templom teljes
fölszerelése buzgó hívek jóillatú áldozattételét képezi
Isten dicsőségére.
A keresztyén segítő szeretet mezején is munkálkodtak a buzgó tagok. Egy építkező kis egyház temploma részére egy diszablakot adtak 25 dollár értékben;
egy csonka embert segítettek jelentékeny könyöradománnyal.
Unikum az amerikai egyházak körében a liomesteadi egyház kísérletezése az úgynevezett aranykönyvvel. Van egy díszes kiállítású könyv, egyházi pártoló
tagokul ajánlkozandó egyének részére való beiratkozási
lapokkal, hova minden buzgó egyén, templomba lépésekor felhivatik beírni nevét s azt az ajánlati összeget,
melynek befizetésére magát az év folyamán képesnek
érezi. A kezelő bizottság tagjai elmagyarázzák az egyház helyzetét, felvilágosítást adnak a templom adósságairól, szükségeiről stb., s az egyes egyének jó szivére,
s a Szentlélek megindítására bízzák a további elhatározást. Ily módon közel ezer dollár önkéntes adomány
tétetett és folyt be a mult óv folyamán egyházunk pénztárába.
Kiemelkedő mozzanat volt egyházunk mult évi
történetében, hogy az aczélkirály, Carnegie András 500
dollárral kezdte meg orgona-alapunkat, mely ma már
olyan erős, hogy július 1-cn hatalmas orgonánkat beállítjuk és ünnepélyesen fölavathatjuk.
Az egyház a lieformed Church fennhatósága alatt
áll, és ezen egyház magyar egyházmegyéjének egyik
legszebb reményekre jogosító magyar gyülekezetét alkotja.
VII.
J oli nstown. Pennsyl vaui a.
Ebben az aránylag csekély magyar népességgel
biró városkában ez idő szerint két magyar egyház működik, nem épen dicsőségére Istennek, még kevésbbé
épületére a híveknek. A dolog úgy történt, hogy ama
nevezetes csatlakozási mozgalom megindulta alkalmával
a johnstowni hívek csaknem teljes egyhangúsággal az
őket addig segélyezett amerikai ref. egyház kebelében
való megmaradást mondották ki. A gyülekezet lelkésze
e ponton ellentétbe helyezkedett a hívek megnyilatkozott
akaratával, a miből lelkész és hívek között kegyetlen
huza-vona keletkezett. A magyarországi egyház, szemben
a hívek állásfoglalásával, a már megépített, szép magyar
református templomtól alig egy kőhajtásnyira újabb
templom építését vette tervbe, minek valóban se czélja,
se szüksége nincs.

De nem akarok most részletekbe bocsátkozni. Végre
is a konvent bölcsesége, dr. Antal Géza úr referálása
alapján, majd megtalálja a módot arra nézve, hogy ez
áldatlan állapotoknak vége vettessék, s az amerikai ref.
magyarság ismét egybeforrjon a krisztusi békés szeretetben s a hazai egyház iránti hűséges ragaszkodásban.
Az amerikai egyház kormányzata alatt álló s a
Ref. Chureh-beli magyar egyházhoz tartozó johnstouni
egyház lelkésze Kovács Endre.
Az egyházban a 9 havi bevétel volt 1324 dollár,
kiadás 1071 dollár, s így áthozatképen 252 dollár szerepel. A bevétel részletei ilyenek: perselypénzből 405
dollár ; havi gyűjtésekből: 357 dollár ; mulatságokból:
359 dollár; egyéb önkéntes adományokból: 121 dollár.
A kiadások tőke-, kamattörlesztések és egyéb egyházi
szükségek fedezésére mentek ki. Beiratkozott egyháztagok száma 157. A missziói körben él vagy 1200 református egyén. Kereszteltetett 16, konfirmált 3 gyermek. Házasságra lépett 9 pár, meghalt 8 egyén. Áttért
hozzánk 1.
Nyáron át a lelkész díjtalanul, pusztán hazafiságból, mindennapos magyar iskolát tart fenn 40—50 gyermekkel.
Templom, parókhia felépítve, szépen rendbe hozva.
Ingatlanok értéke lehet körülbelül 15 ezer dollár, melyen
körülbelül 5000 dollár teher feküdhet. Az egyház mintaegyház lehet, s nagy környék magyarsága előtt fog
vezető szerepet vihetni, ha a jelen sajnálatos helyzetnek vége vettetik. Ezt reméljük és óhajtjuk mindnyájan, kik szeretjük magyar református anyaszentegyházunkat !
Harsányi Sándor,
homesteadi és vid. reform,
lelkész.

EGYHÁZ.
Lelkészválasztások. A békési ref. gyülekezet Vincze
Ödön diósadi lelkészt, — a székelyi (Felső-Szabolcs)
Varga Péter mándoki helyettes lelkészt, — a gyönki
magyar ref. gyülekezet Dombi/ Béla halasi segédlelkészt,
-- a topporczi evang. gyülekezet Posch Gusztáv Adolf
orosházai segédlelkészt választotta meg lelkipásztorává.
Lelkes/beiktatás. Murányi János, volt bálványosi
lelkészt f. hó 6-án iktatta be hivatalába a péczeli ref.
gyülekezet.
Az alsózempléni ref. egyházmegye folyó hó 2-án
ülésezett Keresztury József esperes és Meczner Béla
gondnok elnöklete alatt Sárospatakon. Napirend előtt
Hózser Emil a gyűlés nevében melegen üdvözölte Keresztury Józsefet tíz éves esperesi működése alkalmából, s
a gyűlés jegyzőkönyvében adott kifejezést esperese iránt
érzett tiszteletének és nagyrabecsülésének. Ugyancsak
melegen üdvözölték az országgyűlési képviselővé választott Meczner Béla gondnokot is. Az esperesi jelentés az
egyházmegye életét általában kedvezőnek mutatta fel.
Csupán az feltűnő, hogy a lelkészek nem igen ismerik
kötelességüknek az egyházmegyei gyűlések látogatását.
Ezen a bajon, szerinte, a vándorgyűlésekkel lehetne
segíteni. (No meg talán külön szabályrendelet alkotásá-

val is, a mely az elmaradozókra büntetéseket szabna.
Szerk.) A mult évben különböző czímeken 29,925 K
21 fillérre rúgtak az adományok a gyülekezetekben;
építkezésekre pedig 128,036 K 13 fillért fordítottak.
Kerületi képviselőkiil, rendes tagokképen Bálint Dezső,
Ölbey János, Kóczán Miklós, Buza János és Meczner A.,
póttagokképen Páricsi József és Miklós Béla küldettek
ki. Az újonnan választott egy lelkész és a tanítók hivatalukban megerősíttettek. Szinyei Gerzson, legidősebb
tanácsbiró lemondott tisztéről, s a gyűlés, bár nagy sajnálattal, kénytelen volt a hely betöltésére a szavazást
elrendelni. A gyűlés után az esperes jubiláris közebédet
adott, a melyen már résztvettek azok is, a kik a közgyűlésen távollétükkel tündököltek.
Az érmelléki ref. egyházmegye a mult hónap
27-én tartotta meg tavaszi közgyűlését Székelyhídon.
Nagy István esperes megnyitója után a szavazatbontóbizottság tett jelentést a gondnokválasztás eredményéről,
a mely szerint csaknem egyhangúlag Fényes Endre nyugalomba vonult járásbiró választatott meg az egyházmegye gondnokává. Az új gondnok, letévén hivatali
esküjét, hosszabb beszéddel foglalta el székét. Beszédében hosszasabban kiterjeszkedett a felekezetnélküliség,
a reverzálisok és a szoczializmus által okozott károkra
és sürgette az 1848. XX. t.-cz. végrehajtását. A gondnokot szívesen üdvözölte külön is a tanácsbirói és a
tanítói kar. A tárgysorozatra felvett ügyek rendjén elszomorító jelei tűntek elő annak, hogy az egyházmegye
közigazgatása igen gyenge lábon áll. Lelkészek, tanítók,
gyülekezetek tele vannak járulék-hátralékokkal; gyülekezetek nem készítenek számadásokat; tanítók nincsenek
felesketve, nincsenek lelkészi értekezletek, pedig a baptizmus és a szoczializmus hódit és terjed az egyházmegyében. Forrásunk ugyan védelmébe veszi mindezekkel szemben is az egyházmegye vezérférfiait, s mi,
szeretvén inkább a jobbat feltételezni, el is hisszük, hogy
a bajoknak, a rendetlenségnek okai nem csupán a vezetők hanyagságában rejlenek. De bármiben rejlenek is,
annyi bizonyos, hogy az érmelléki egyházmegye közállapotai igen siralmasoknak látszanak s feltétlenül szükséges, hogy így vagy úgy, de valamiképen orvosóltassanak.
Ebben a tekintetben bizony nagy feladatok várnak az
új gondnokra. — A gyűlés kerületi képviselőkül Marjay
Péter és Dobozi Kálmán tanácsbirákat küldötte ki; a
tanügyi bizottság elnökévé pedig Szabó Mihály bályoki
lelkészt választotta meg.
Evangélizáló gyűlések. Edei Jenő briegi evangélista május 13., 14. és 15. napjain fővárosunkban fog
tartózkodni. Ez alkalomból a következő evangéliomi gyűlések tartatnak: 13-án, vasárnap este 1 j,7 órakor; 14-én,
hétfőn délután 4 órakor és este 7:8 órakor; 15-én,
kedden délután 4 órakor és este 1/ÍS órakor. Edei úr
beszédeit tolmácsolni fogják. A gyűlések a skót misszió
házában (Hold-utcza 17.) fognak megtartatni. A hétfőn
és kedden d. u. 4 órakor tartandó gyűlésekre azok hivatalosak, kik részt vesznek valamely evangéliomi munkában
A többi gyűlésekre minden érdeklődőt szeretettel meghív
és mások hivogatására kér a rendező-bizottság.
Lelkészi értekezlet. Á gömöri ref. egyházmegye
lelkészi kara Putnokon tartotta meg tavaszi értekezletét.
Csabay Pál elnök megnyitó beszédében a lelkész szocziális kötelességeit fejtegette. Szükségesnek ítélte, hogy
a lelkész a szocziális élet és kérdések terén is lelki
vezére legyen gyülekezetének. Annak azonban nem
barátja, hogy a lelkész hitel- és fogyasztási szövetkezetek vezetője legyen. A megnyitás után a tisztújítást
ejtették meg 3 évre. Az értekezlet az elnöki tisztet újból

Csabay Pálra szerette volna ruházni, ő azonban vonakodott azt elfogadni. Elnökké így Ruszkay Gyula jánosi
lelkészt választották meg. A jegyzői tollat Réz László
rozsnyói és Hubay Kálmán szuhafői lelkészek kezébe
adták. A balogvölgyi szakasz indítványára elhatározták,
hogy egyházunknak a főrendiházban teljesebb képviseltetése és a jezsuita rendnek az országból kitiltása ügyét
felterjesztik az egyházmegyei gyűlésre. Kimondták továbbá, hogy Rimaszombat gályarab-lelkészének: Harsányi
Istvánnak az emlékezetét meg fogják örökíteni. Javaslattél végett bizottságot küldöttek ki. Kérni fogják az
egyházmegyét, hogy építkezési szabályrendeletet dolgoztasson ki és szaporítsa az egyházlátogató köröket.
Rövid nyilatkozat. En azon programmtervezetet,
mely Seprődi János tollából a Prot. Szemle januári és
februári számában énekeskönyvünk ügyében „Az énekeskönyv megújításának feltételei" czím alatt megjelent, a
Ref. Zeneközlöny 6. számában bírálat alá vettem. Ezen
bírálatom, nem tudom kinek kérésére, jelen lapokba átvétetett, azon válasszal együtt, melyet bírálatomra Seprődi
ugyanott adott. A Seprődi válaszára én a Zeneközlöny
7. számában nyomban feleltem. Miután nem kívánom,
hogy feleletem e becses lapok hasábjain is közöltessék,
megelégszem annyival, hogy azokat, kik válaszom iránt
érdeklődnek s azt elolvasásra érdemesnek gondolják, a
Ref. Zeneközlöny 7. számára utaljam.
Szügyi József. *
Orgonaátvétel. Sissó (Nyitramegye) község temploma részére Országli Sándor rákospalotai (Budapest
mellett) orgonagyáros czég által felállított új orgonát a
szakértők, beható vizsgálat után, mint kitűnő és kellemes hangú művet, egyhangúlag átvételre ajánlották és
a czégnek a szép munkáért elismerésüket fejezték ki.

I S K O L A .
Utazás a philosophia körül. Ez alatt a czím alatt
a Sárospataki Ref. Lapok f. hó 6-diki száma egy kis
rekriminácziót közöl a budapesti ref. theol. akadémia
filozófia-pedagógiai tanszékére hirdetett pályázat feltételei
miatt. A felszólalót legelső sorban is sérteni látszik az
a feltétel, hogy a pályázónak lelkészi oklevéllel kell
rendelkeznie. Azután homályosnak tartja a theol. magántanári kvalifikácziót illető követelményt, nem értvén világosan, hogy az a filozófia-pedagógiai szakra vonatkozik-e
csupán, vagy pedig bármely más csoportra is ? S végül
azt hangoztatja, hogy a filozófiából és a pedagógiából
csak a filozófiai fakultás képesíthet valakit magántanárrá.
E rekriminácziókra felvilágosításképen szabad legyen a
következőket megjegyeznem. 1. Hogy a pályázat kiköti
a lelkészi kvalifikácziót, csak természetes, miután az
érvényben levő egyházi törvény 488. §-a ezt a theoiogiai tanárokra nézve világosan előírja. Ez a kikötés
tehát, még ha sérelmesen érint is valakit, ez idő szerint
nem rekriminálható, s miatta a pályázat fogalmazói és
meghirdetői nem vonhatók felelősségre. 2. A theoiogiai
magántanári oklevélre vonatkozó követelmény nem lehet
egy pillanatra sem homályos a felszólaló előtt, ha elolvassa a pályázati hirdetményt. Abban egész világosan
* E nyilatkozatra nézve tartozom megjegyezni, hogy Szügyi
Józsefnek a Ref. Zeneközlönyben megjelent válaszát a Ref. Zeneközlöny szerkesztőjének, Seprődi János feleletét pedig magának
az írónak a felkérése folytán közöltem, a közérdek szempontjából.
Szerk.

meg van írva, hogy a magántanári képesítés a „filozófia-pedagógiai tudományszakból" kívántatik s nem bármely csoportjából a theol. tudományoknak. Vád tehát
ebben sem terhelheti sem a pályázat fogalmazóit, sem
annak meghirdetőit. 3. Hogy a filozófiából és pedagógiából csupán egyetemi filozófiai fakultás adhatná meg a
magántanári képesítést, abban is téved a felszólaló. Az
1886. októberi konvent, a mikor 75. sz. jegyzőkönyvi
határozatával megállapította a theologiai akadémiák tanulmányi rendjét és a theologiai magántanári képesítés
szabályzatát, a közé a tíz szakcsoport közé, a melyből
theol. magántanári képesítés szerezhető, felvette a bölcsészeti csoportot is. Tehát fennálló szabályzataink értelmében igenis lehetséges theol. magántanári képesítést
szerezni a filozófiából és a pedagógiából, az egyházkerületek által kiküldött vizsgálóbizottság előtt is. Ehhez
egyáltalán nem szükséges az. a mit felszólaló gúnyosan
emleget, hogy theologiai akadémiáink filozófiai tanárai
magukat filozófiai fakultássá nyilvánítsák s arra merészkedjenek, hogy magántanári képesítést nyújtsanak. Ez
nem a filozófiai tanárok testületének, hanem az egyházkerületi közgyűlések által esetről-esetre kiküldött theol.
magántanári vizsgálóbizottságnak a joga és feladata. A
felől pedig nyugodt lehet a felszólaló, hogy ha a megválasztandó tanár a kerület vizsgálóbizottsága előtt fogja
is megszerezni theol. magántanári képesítését, olyan vizsgálóbizottság előtt fogja azt megnyerni, a melynek tagjai kellő kvalifikáczióval rendelkeznek arra, hogy a vizsgázandó tudását megítélhessék. Hamar István, theologiai
igazgató.
Madarak és fák napja. Gróf Apponyi Albert vallásés közoktatásügyi miniszter legközelebb rendeletet intézett
az ország összes tanfelügyelőihez. Elrendelte, hogy az
ország összes népoktatási tanintézeteiben évenkint egyegy napot kizárólagosan a madarak és fák védelmének
szenteljenek a tanítók. A madarak és fák napjának
intézménye az amerikai Egyesült Államokban már évek
óta gyakorlatban van és folyton fejlődik. Az évnek
bizonyos napján a tanító, tanítványainak fölfogásához
mérten, szép és beható előadást tart a madarak életéről,
jelentőségéről a természet háztartásában, az ember gazdaságában, de lelkületében is. Ugyancsak az évnek
bizonyos napján a tanító a fák jelentőségét fejtegeti, a
súly azonban arra van fektetve, hogy minden gyermek
valamely alkalmas, kopár helyen egy pár csemetét ültet
el, a mely azután magával a gyermekkel növekszik,
így a gyermek lényéhez fűződik. Áz amerikai intézménynek nálunk is meghonosítását szívesen látjuk, mert a
gyermekek érző lelkének nemesítéséi e szolgál. Legyen
azonban gondja az új kultuszminiszternek arra is, hogy
iskolás gyermekeink ne csak a madarak és a fák iránt
való szeretetet fogadják szivükbe, hanem annak a földnek, annak az édes hazának a szeretetét is, a melynek
vérrel öntözött talajából azok a fák felnövekednek, s
a melynek erdőin, mezőin azok a dalos madarak táplálékukat megtalálják.
Továbbképző tanítói tanfolyamok. A kultuszminiszter f. évi július hó 2-dikától kezdve három hétre
terjedő továbbképző tanfolyamot rendez tanítók és tanítónők számára. A tanítók a budapesti I. ker., a kolozsvári, bajai és sárospataki, — a tanítónők a budapesti
II. ker., a kolozsvári és szabadkai áll tanító-, illetve
tanítónőképzőkben nyernek oktatást. Mindegyik tanfolyamra 50—50 hallgató vétetik fel. Ezek közül 30—30
ingyen szállásban és étkezésben s 15 kor. útiköltségben
részesül. A jelentkezők közül felvett többi 20—20 pedig
ingyen szállást és mérsékelt díjért étkezést nyerhet. —

Ezenkívül a rajz, a slöjd és az énektanítás újabb módszerének elsajátíthatása végett külön, három hétre terjedő tanfolyamok nyittatnak a kaposvári áll. elemi iskolában és a szolnoki áll. főgimnáziumon. Az ezen tanfolyamokon résztvevő vidéki tanítók közül 30—30 egyenként
30 kor. segélyben részesül. Az említett összes tanfolyamokra az ország bármilyen jellegű elemi iskolájánál
működő okleveles tanítók és tanítónők jelentkezhetnek.
A bélyegtelen kérvények az illető tanfelíigyelőséghez
nyújtandók be f. hó 15-ig.
Tájékozásul. A nagykőrösi ref. tanítóképezdében,
az egyetemes konvent által kiadott szabályzat értelmében,
tartandó tanítóképesítő vizsgálatokra I. jelentkezhetnek
s illetőleg folyamodhatnak 1. a kik a tanítóképezdének
mind a négy évi tanfolyamát, mint rendes tanulók, legalább elégséges eredménnyel végezték a nagykőrösi ref.
tanítóképezdében; 2. a kik magukat a tanítói pályára
magánúton képezték s a jelzett tanítóképezdében az
osztályvizsgákat — mind a négy tanfolyamból — kellő
sikerrel letették (részint mint kibocsátott segédtanítók,
részint mint régebbi gyakorló tanítók, nevelők) s 19
évesek vagy korengedélyt kaptak, erkölcsileg kifogástalanok, a tanítói pályára testileg, szellemileg alkalmasok
(egészségesek); 3. a kik a középiskolai VIII. osztályt
sikerrel elvégezték és egy évi tanítói gyakorlatot igazolnak (a 2. alatti egyéb föltételeknek is eleget tettek);
4. olyan theologiai akadémiai ifjak, kik már a theol.
alapvizsgálatot sikerrel kiáltották. II. A tanítóképesítő
vizsgálat 3 részből áll, ezek: a) írásbeli vizsgálat, b)
szóbeli és gyakorlati vizsgálat és c) tanítás, a) Az írásbeli vizsgálaton a következő dolgozatok készítendők: 1.
Értekezés magyar nyelven a neveléstan köréből. 2.
Tollba mondott szöveg fordítása németből magyarra,
szótár segítségével. 3. Két geometriai feladat megoldása.
4. Valamely mértani test, esetleg testcsoport, egyszerű
tárgy rajzolása, természet után, látszat szerint, szabadkézzel, árnyékolással. 5. Egy lap szépírás. Az írásbeli
vizsgálatok határideje 1906. május 21,, 22., 23. napjai.
b) A szóbeli és gyakorlati vizsgálat tárgyai az érvényes
konventi tantervben fölvett összes tantárgyak. A szóbeli
és gyakorlati vizsgálat határnapjai június 19 - 23. napjai,
(ideértve a tanításra szánt időt is), c) A tanítás tárgya:
(a gyakorló iskolában) a vizsgáló bizottság elnöke helyben
hagyván, a bizottság előtt kisorsoltatnak s arról a tervezetet
a vizsgázó elkészítvén, a tanítás megkezdése előtt az
elnöknek átadja s aztán kezdi meg tanítását, mely legfeljebb
óráig tarthat. IV. A folyamodványt születési,
összes tanulmányi, szolgálati, erkölcsi s orvosi bizonyítványokkal kell fölszerelni s az egyházkerületi tanítóképesítő bizottsághoz czímezni, Nagykőrösre.
A kolozsvári ref. theol. fakultás üresedésben
levő gyakorlati theologiai tanszéke, az igazgató-tanács
legutóbb meghozott határozata értelmében, tekintettel a
fedezet szűkösségére, egyelőre csak rendkívüli tanárral
(docens) fog betöltetni.
A budapesti ref. főgimnázium folyó hó 20-án,
d. e. 10 órakor, a theologiai akadémia pedig este 6
órakor, a ref főgimnázium dísztermében rendez Bocskayünnepélyeket.
Az Országos Közoktatásügyi Tanács állandó bizottsága Fináczy Ernő dr. elnöklésével legutóbb megtartott ülésében az albizottságilag átdolgozott polgári
leányiskolái tantervet tárgyalta és a magyar nyelv, meg
a franczia kivételével, a melyet ismét az albizottságnak
adott ki újabb átdolgozás végett, az összes tantárgyakra
nézve végleges megállapodásra jutott.

Elnökválság az Orsz. Középiskolai Tanáregyesületben. A legutóbbi politikai küzdelmek és azok nyomában támadt politikai gyanusítgatások majdnem elnökválságot idéztek elő az Orsz. Középiskolai Tanáregyesületben. Az egyesület választmánya ugyanis elhatározta,
hogy küldöttségileg üdvözölni fogja Apponyi Albert kultuszminisztert. Néhány fővárosi reáliskolai tanár azonban
nyilatkozatot tett közzé a napilapokban, tiltakozván az
ellen, hogy az egyesület képviselőit olyan emberek vezessék a miniszter elé, a kik az előbbi törvénytelen kormány készséges szolgáinak mutatták magukat. Dr. Beöthy
Zsolt, az egyesület elnöke az ezen nyilatkozatban kifejezést nyert gyanúsítást magára vonatkoztatván, azonnal beadta lemondását. Az egyesületnek április 30-ra
összehívott választmányi üléséig azonban tisztázódott a
helyzet, annak kiderítése által, hogy Beöthy nemcsak
nem tolta az előbbi kormány szekerét, sőt épen latba
vetette minden tekintélyét, hogy az az által némely
tanárok ellen, politikai magatartásuk miatt indított zaklatások abbanhagyassanak. Erre a nyilatkozatot kibocsátott
tanárok is kijelentették, hogy tévedtek s hogy nyilatkozatuk nem is Beöthy Zsolt ellen irányult. A kölcsönös
kimagyarázások után a választmány egyhangúlag maradásra kérte Beöthyt s testületileg tolmácsolta előtte
kívánságát. Az egyhangú bizalomnak engedett is Beöthy
Zsolt és visszavonta lemondását.
Negyven éves tanári jubileum. Balogh Ferencz,
debreczeni ref. theol. akad. tanár, az ismert egyháztörténetíró, ebben az évben tölti be tanári működésének
negyvenedik évét. Ebből az alkalomból a tiszántúli ref.
egyházkerület, a kollégium és volt tanítványai szép ünnepet rendeznek tiszteletére május 15-én d. u. 5 órakor a
kollégium dísztermében. Az egyházkerületi elnökség, volt
tanítványai közül egy esperes, egy tanártársa és egy
jelenlegi tanítványa fogják üdvözölni az ünnepeltet, kinek
díszes emléktárgyakat adnak át és nevének megörökítésére gyűjtésből alapítványt tesznek. Az ünnepélyre a
rendező-bizottság külön meghívókat nem bocsát ki, de
mindazokat, kik a sokérdemű tanár ünneplésében részt
kívánnak venni, szívesen látja.

EGYESÜLET.
Nagypénteki Ref. Társaság „Erzsébet"-sorsjátékának 10,000 korona értékű főnyereménye — egész női
ékszerkészlet — mely Lőw Sándor ékszeresüzletének
feltörésekor szintén elraboltatott, máig sem került ugyan
meg, de Lőw úr elkészíté az újat, teljesen hasonlót az
elsőhöz, azonban 800 koronával értékesebbet, s azt
üzletében — VIII, József-körút 81 — közszemlére ki is
tette. Ezen 563 s összesen 25,000 kor. értékű nyereményt
— közte egy tenyész- és igavonó élő állatokkal, gazdasági géppekkel fölszerelt gazdasági berendezést —
tartalmazó jótékonyczélú sorsjátékot melegen ajánljuk
híveink és kisgazdáink jóakaratú pártfogásába. Áz egykoronás sorsjegyekből kivánatra kézséggel küld — a
míg a készlet tart — a Nagypénteki Ref. Társaság
sorsjátékirodája IX., Ferencz-körút 36. A sorsjegyek
húzása július hó 9-én ejtetik meg.
A Protestáns Országos Árvaegylet f. hó 12-én,
d. u. 6 órakor tartotta meg a „Protestáns Árvaházban"
rendes közgyűlését. Ezt követőleg ünnepély tartatott. A
közgyűlés tárgysorozata a következő volt: 1. Imádkozott
Kaczián János ev. lelkész. 2. A választmány jelentése
az egyletnek 1905. évi működéséről. 3. A számvizsgálóbizottság jelentése az 1905. évi számadásokról. 4. Az
1906. évi költségelőirányzat megállapítása. 5. A szám-

vizsgáló-bizottság megválasztása az 1906. évre. 6. A
férfi- és női választmány megválasztása öt évre az alapszabályok 19. §-a alapján. 7. A választmány egyéb indítványai és más indítványok feletti határozat. — A közgyűlést követett ünnepély a következő tárgysorozat szerint
folyt le: 1. Emlékezés Szász Károlyról. Felolvasta:
p. Horváth Zoltán dr. egyl. titkár. 2. A növendékek előadása : ének és szavalat. 3. Az árvaház megtekintése. —
Az egyesület működésének ismertetésére még visszatérünk.

GYÁSZROVAT.
Karap Ferencz, főrendiházi tag, nyug. királyi ítélőtáblai tanácselnök, a dunamelléki ref. egyházkerület
tanáesbirája, 86 éves korában, f. hó 10-én elhunyt Budapesten. Halála nagy veszteség a dunamelléki kerületre
nézve. Temetése f. hó 12-én ment végbe nagy részvét
mellett.
Legyen áldott emlékezete!

KÜLÖNFÉLÉK.
Az Első Leánykiházasítási Egylet m. sz., gyermekés életbiztosító intézethez (Budapest, VI., Teréz-körút
40—42. sz. Alapíttatott 1863. évben) folyó év április
havában 1.411,000 K értékű biztosítási ajánlat nyújtatott
be és 1.228,600 K értékű új biztosítási kötvény állíttatott ki. Biztosított összegek fejében 66,574 K 59 fillér
fizettetett ki. 1906 január 1-től április 30-áig bezárólag
5.550,300 K értékű biztosítási ajánlat nyújtatott be és
4.826,900 K értékű új biztosítási kötvény állíttatott ki.
Biztosított összegek fejében a folyó évben 307,437 K
30 f. s az intézet fennállása óta 10.473,341 K 60 f.
fizettetett ki. Ezen intézet a gyermek- és életbiztosítás
minden nemével foglalkozik a legolcsóbb díjtételek és
legelőnyösebb feltételek mellett.
Kwizda-féle restituczió-lluid lovak részére. A ki
a lovak inait erőltetett használat mellett épségben akarja
megtartani, annak nagyon is ajánljuk a Kwizda-féle
restituczió-fluid alkalmazását. Minden használat után,
miután az inakat szalmával jól megcsutakoltuk, dörzsöljük a ló lábát térdtől csüdig jól restituczió-fluiddal
s aztán pólyázzuk könnyen b e ; ez egy egyszerű ós
mégis igen hathatós szer, hogy az inakat frissen és
feszesen tarthassuk. A Kwizda-féle cs. k. szabadalmazott
restituczió-fiuidnak lovak részére, tehát egy jókarban
tartott istállóban sem volna szabad hiányoznia.
Egyházi szent edények, úrvacsora-kelyhek, keresztelő kannák és medenczék, borkancsók, oltári gyertyatartókból dús raktárt rendezett be Polgár Kálmán
budapesti müötvös (üzlete VII. ker., Erzsébet-körút 29.
szám) és az érdeklődő lelkész urak kívánságára stílszerű rajzokkal, tervezetekkel és költségvetéssel díjtalanul szolgál.
Felelős szerkesztő: Hamar István.

NYILTTÉR.*
Természete*

ItlíJ l At*

J l O L S»

( O L IL U P ia>

vasmentei

üithion-forrás

kitűnő hatású
vese-, hólyag-, rheum*-,
és k ö s z v é n y b á n t a l m a k n á l , T i z e l e t i n e h é z s é g e k n é l , c z u k o r b e t e g s é g e k n é l , a l é g / . ő - és e m é s z t é s i s z e r v e k h u r u t a i n á l .
Salvator-forrd*
igazgatósaga
Epetyetm-

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a
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forrás
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési [nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.

Ezen ciégtáblán ismerhetők fel azon üzletek, a melyekben
egyedül árusíttatnak
eredeti SINGER varrógépek.

A mi gépeink nem
szorulnak ajánlásra.
Csak arra kérünk
ügyelni, hogy kellő
helyen vásároljon.

Kívánatra telítésnélküli töltést is szállít a

Szt, Lukácsfürdő Kútvállalat Budán,

Singer Co. Varrógép Részv. Társ.
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16.
Budapest:
IV., Muzeum-körut 27.
„
VI., Teréz-körut 21.
„
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u.

HIRDETÉSEK.

Országh Sándor

Torony-órák

oi'gona- é s
luirmoniuingjáros
cs. és kir. udvari szállító

palota-, városházi, gyári, laktanya-órák b e r e n d e z é s é t a lege l ő n y ö s e b b e n eszközli

R.-Palota ( B u d a p e s t mellett)
Alapíttatott

iSOl-ben.

Az 1 8 8 5 . é v i k i á l l í t á s o n « N a g y d i s z o k l e \ é l » é s
« F e r e n c z - J ó z s e f l o v a g i e n d d e l » , az 1 9 0 4 . évi v e s z prémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azonkívül számtalan k i t ü n t e t é s é s elismerés.
Készít kellemes é s t ö m ö r h a n g ú , legjobb é s legújabb rendszerű
o r g o n á k a t . Elvállal javításokat
és á t a l a k í t á s o k a t . Kisebb o r g o n á k k é s z l e t b e n v a n n a k . Szolid m u n k a és j u t á n y o s á r a k . Á z o r g o n á k
jóságát m i sem bizonyítja inkább, mint az, hogy
a g y á r alapítása óta 4 0 0 - n á l t ö b b ú j o r g o n a lett
megrendelve és készítve.

Árjegyzék

és részletes
díjmentesen

WALLA

tervezet
küldetik.

MÜLLER

JÁNOS

MAJER KAROLY

utóda

Budapest, VII., Gsömöri-út 5 0 .
(Saját ház.)
Első magyar óragyár gőzerőberendezéssei.

Képes árjegyzékek, költségjegyzékek ingyen.

kívánatra

JÓZSEF

MOZAIK-, MŰKŐ- ÉS CZEMENTÁRÚGYÁRA,
ÉPÍTÉSI ANYAGOK
Budapest,

VII., Kerepeái-ut 32.
VII , Király utcza 52.
II., Fő-utcza 15.
37, Vácz: Széchényi-u. 14.

VII. ker.,

RAKTÁRA

Gizella-út

38.

szám,.

Granit-Terazzo. Betonirozások. Csatornázások.
Karmanytyúsportlandczementcsövek. Turbinák

legjobb asztali- é s üdítő ital.
Kitűnő h a t á s ú n a k b i z o n y u l t k ö h ö g é s n é l ,
gégebajoknál, gyomor- és hólyaghurutnál

Karlsbad M A T T O N I H E N R I K Budapest
Orgonaépítési műintézet.

R i e g e r Ottó
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

és zsilipek, Medenczék. Szökőkutak. Jászolok.

Budapest, VII., Garay-utcza 48.

Fürdőkádak

es. é-i kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Ferenez József-rend lovagja

betonból

és fayance- lapokkal.

Falburkolások. Márványmozaiklapok velenczei
módra. Czementlapok, sima és római mozaikutánzat. Mozaik-lapok á la Mettlach. Keramit- és Klinkerlapok. Román- és * Portlandczement.

Tűzálló

téglák.

Kőagyagcsövek.

A párisi és bécsi világkiállít vson kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
esőrendszerű (pneumatikai") tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 30 év óta 98ü
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt árban elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kívánatra díjmentesen.

Pontos és legjobb

órák 5 évi jótállás mellett,
egyházi szent edények,
- úrvacsora-kelyhek, =
borkancsók, keresztelőkannák és medenczék,
a r a n y és e z ü s t é k s z e r e k , e v ő e s z k ö z ö k ,
= =
chinaezüst dísztárgyak.
= =
J a v í t á s o k r a és vidéki m e g r e n d e l é s e k r e különös
gondot fordítok. — Árjegyzék 2 0 O O rajzzal
<3í0?0)fJÍJ? i n g y e n és b é r m e n t v e . <3Í<5Í«5Í<3Ít3S

POLGÁR KÁLMÁN

műórás

Budapesten, Erzsébet-körút 29.

•
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zene-akadémia és nemzeti zenede
mélyen tisztelt Tanári kara szivesen elismerte, hogy

REMÉNYI

WIIHáLY

B u d a p e s t , Iíirály=utoa

441P.

mű-hegedű készítő saját készitményü hegedűi nemcsak kitűnő hangú és művésziesen készült hangszerek — de a külföld jelenkori mesterkészítményeivel a
versenyt sikeresen kiállják, azért
ha jó hegedűt akar venni; ezt j u t á n y o s
árban csakis Reményitől szerezheti be,
ha hegedűje el van törve : azt kezesség
mellett Reményi megjavítja.
hí hegedűje gyenge vagy nem szép hangú :
tétessen bele legújabb Reményi-féle hangfokozó gerendát, mely által az sokkal jobb,
erősebb, szebb és kellemesebb hangot kap.
Biztos siker bármely hegedű- vagy gord n k á n á l , — ha hegedűje nem szép lakkozású — Reményi olaj lakkja által sokkal
szebb és értékesebb lesz.
Ha tiszta tartós húrra van szüksége, vegyen
„Reményi Burmester"-félH quinttiszta h ú r t
Budapesten, Király-utca 44/P. alatt, holdús
raktárát találja az összes hangszereknek.
Valódi olasz, francia, angol, német és magyar régi mesterhegedűk,
violák és gordonkák vétele és eladása a legmagasabb árakig. Finom
francia vonók, tokok, gyanták, valódi „Weichold"-húrok.
Legújabb
szerkezetit és rtiszes kivitelű c i m b a l m o k . — Iskolák, dalárdák és templomok
részére európai és amerikai bere idezésű

HARMONIUMOK.
Az összes
f«-, réz-, fnvtf- és ütö-h»iijfSíereU,
ö n m í í k ö d f f z e n e m ű v e k javítása ós
hangolása kezesség mellett,
( i r a m m o p h o n beaz» s líí g í p r í t l
külön Árjegyzék.
Általános árjegyzék ingyen és bérmentve.

Vázlatokat és rajzokat díj nélkül küldünk.

Mindennemű

iskolapadok,
i s k o l a - ,

t o r n a -

és

óvodaberendezések
és szabadalmazott

gyermekpadok
gyártása.

Orgona-harmóniumok.
A gyönyörű hang, melyet a világhírű, legjobb gyártmányú,
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng dicséretet. 65 frttól minden árban kapható.

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár.

STOWASSER J • hangszergyáros,
a m. k i r . zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek szállítója.

Budapest I I , Lánczhíd-utcza 5.
Az összes hangszerek
javítása különleges szakszerű pontossággal, j u tányos árban; kezesség
minden egyes
hangszernél.

Árjegyzékkel készséggel szolgálunk ingyen
és bérmentve.
c J é eJSÍ e J j í eJsS t j S

cJíS

rifillll

c J t

böl mindenki

U lff
lif
J
kérjen mutatREF. ZENEKOZLványszámot
LLO
5<>rospatakrólj.

e j t e j t

c J Í

cJÍ cJÍ

c J Í

Árjegyzék, minden egyes
hangszernél külön, kívánatra b é r m e n t v e küldetik.
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Grand Prix, Párisi világkiállítás 1900,

Kivitel nagyban és kicsinyben.

K W I Z D A FERENCZ JÁNOS
cs. és kir. osztrák-magyar, román királyi és bolgár fejedelmi
udvari szállító,
kerületi gyógyszerész Korneuburg, Bécs mellett.

K W 1 Z D A-féle

RESTITUTIONSFLUID

A
*
/ív
/ív

cs. és kir. szabadalmazott mosóvíz lovak számira,

1 üveg ára kor. 2.80.
Negyven év óta van használatban az udvari istállókban
? a legnagyobb katonai éspolgári istállókban is a lovaiizmai erősítésére, fárasztó menetek előtt és után. ficzamodásoknál és az izmok merevedésénél stb. ; a lovat >
rrainingben bámulatos ered'
mény felmulatására képesíti

:•>

V

Készítünk t á r s u l a t i
lisz-

KWIZDA = korneuburgi marhatáppor
Piat. szei lovak, szarvasmarhák és juhok részére

Rétay és Benedek

Vi doboz ára kor. 1.40
V> „
„ „ -.70
50 év óta a legtöbb istállóban használatban van étvágy-hiány s rossz emésztésnél, a tej javítására és a
tehenek tejelőképességének
fokozására.

Budapest, IV., Váci-utca 5 9 szám.

vnitfd'l c s a k e z e n v é d j e y y i r y e l e l l A t o t t .

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

Főraktár: T ö r ö k J ó z s e f gyógyszertára

Ajánlják az ágostai és ev. ref. egyházak részére az összes
felszerelési tárgyaikat, u. m.: Urasztal- és szószékterítőket
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb hímzett kivitelben, borkancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresztelő medenczéket és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat
különféle anyagból stylszerű kivitelben, oltárképeket vászonra művészileg festve, bármely nagyság- és alakban.

Árjegyzék költségvetések, rajzok és mintákat bérmentve küldünk.*—

Király-utcza 12. és Andrássy-út 26.
HORNYÁNSZKY VIKTOK CS. ÉS KIK. UDVAKI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN,

PROTESTÁNS
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP

Hirdetési díjak :
Két hasábos egész oldal . . . .
Fél oldal
Negyed oldal
Nyolczad oldal

40
20
10
5

kor.
kor.
kor.
kor.

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő:
HAMAR ISTVÁN.
Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a h o v á a k é z i r a t o k , előfizetési és h i r d e t é s i d í j a k stb.
intézendők.

M e g j e l e n i k m i n d e n vasárnap.
Előfizetési á r a :
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 fillér.

TARTALOM. V e z é r c z i k k : A bécsi béke háromszázados évfordulóján. Hamar István. — A Kálvin-szövetség kérdéséhez. Nóvák
Lajos. — T á r c z a : Bocskay emlékünnepén. Baja Mihály. — Emlékezések és tanulságok. Prónay Dezső. — K ö n y v i s m e r t e t é s : A Magyar Remekírók új sorozata. — B e l f ö l d : Az ország 1904. évi egyházi és valláserkölcsi közállapotai.
Homola István. — M i s s z i ó ü g y : A Prot. Orsz. Árvaegylet közgyűlése. — Irodalom. — E g y h á z . — Iskola. — K ü l ö n félék — Pályázatok. — Hirdetések.

A béesi b é k e h á r o m s z á z a d o s
évfordulóján.

Ünnepnapot illünk. Régi, nagy dolgokra, régi,
nagy férfiúra emlékezünk. Háromszáz esztendő fátyola fedezgeti szemeink elöl az eseményeket;
káromszáz esztendőnek egymásra rakodó pora
borítja hűlt porait Bocskay Istvánnak. És az
a fátyol mégse elég sűrű arra, hogy lelki szemeinkkel át ne tekinthetnénk rajta. Az enyészet
porának ama háromszázados rétege mégse elég
vastag, hogy alóla lelkünk fel ne támaszthatná
a hálás emlékezet által Magyarország és Erdély
választott nagy fejedelmét. A fátyol nem elég
sűrű, mert az azóta lefolyt háromszáz esztendő
újabb és újabb viharai eléggé megtépdesték annak
szövevényét arra, hogy a mi akkor történt, azt
ne fedhesse el örökre szemeink elöl. S azt a
sírt, a melybe Bocskay István hült tetemeit pihenőre bocsátották, többször felszaggatta azóta is a
királyi és a papi önkény, semhogy jeltelenné, elfeledetté válhatott volna előttünk.
Emlékezünk tehát régiekről; költögetjük nagy
álmából jó Bocskay Istvánt.
Nem azért emlékezünk, hogy azzal csak régi
sérelmeket hánytorgassunk s felekezeti békét bontsunk. Nem azért költögetjük a nagy fejedelmet,
hogy méreggel megölt teste felett tetemrehivást
tartsunk. De emlékezünk, hogy a mikor a mult

§
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nagy eseményeit s azok között a lelkiismereti és
az alkotmányos szabadság nagy bajnokát szemléljük, okulást nyerjünk, lelkesedést és buzgóságot
merítsünk a jelenre és a jövőre egyaránt.
Istennek legyen hála, azok a nehéz idők, a
melyekre ma emlékezünk, elmultak felőlünk. Nem
kell többé, hogy öldöklő fegyverekkel kezünkben
álljunk ki lelkiismeretünk szabadságáért vérünket
ontani. Nem kell, hogy véres harczok után, békekötések által biztosítsuk jogainkat. A haladó kor,
a felvilágosodás eloszlatta a sötét fellegeket egünkről s a békességnek áldó, termékenyítő napja
ragyog reánk.
Ezt a békességet nagy kincsnek tekintjük.
De a mikor áldásait érezzük, ne feledjük a multat és gondoljunk a jövendőre is. Ne feledjük a
multat, a melyben oly sokat kellett küzdeniök,
szenvedniök nagy őseinknek, s ők mégis, nem
sajnálva sem élet-, sem anyagi áldozatokat, nemcsak megtartották e hazában evangéliomi egyházainkat, de bölcs előrelátással gondoskodtak azoknak
jövő fönmaradásáról is, úgy a szellemiekben, mint
az anyagiakban. S ha látjuk a letűnt kor nagyjait küzdeni, dolgozni, áldozni, vegyünk példát
róluk s tanuljunk meg mi is küzdeni, dolgozni,
áldozni hazánk és egyházunk felvirágzásáért. S

A tüdővész terjedésének meggátlása ezéljából 21211/1905. sz. a. kötelezöleg elrendelte a nagym. magy. kir.
szer m
vallás- és közoktatásügyi
TI'
ü r I
1,1
»
3 0 y a r találminiszterium az i s k o l á k
b f | | l 3 fi V - l P I P
f l l l S l í l P S ^ l - mány, és kizárólag Erdős
padlóinak portalanítását
J
U U U l l U U U
József és Társa czégnél
Budapesten, Szív-utcza 4 3 . szám alatt, mint e szer gyártására és szétküldésére egyedül jogosított tulajdonosoknál rendelhető meg. Az „Utasítások" bérmentve.
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ne feledjük a jövőt sem. Régi n a g y j a i n k nemcsak
a jelennek éltek, hanem a jövő m e g m a r a d á s és
felvirágzás alapjait is levetették. T a n u l j u n k tőlük
ebben a tekintetben is, s ne csak a m a g u n k bajait
h á n y t o r g a s s u k , ne csak a jelen hiányait pótolgassuk, hanem alkossunk a jövendő számára is.
A harczok, a küzdelmek k o r a letűnt. Nem
vérrel kell immár megpecsételnünk a j o g a i n k a t
biztosító békeokmányokat. De m u n k á n k m é g nincs
bevégezve. S z a b a d s á g u n k , egyenlőségünk, viszon o s s á g u n k m é g sok tekintetben csak a papiroson
van biztosítva, de nem érvényesül a valóságban.
E g y h á z i és iskolai életünk terén m é g sok a fogyatékosság s n a g y területek hevernek m é g parlagon.
N e k ü n k , a békesség k o r á b a n élő utódoknak
szent kötelességünk, hogy a mi m é g csak papiroson van meg, azt az életbe is átvinni törekedj ü n k . N e k ü n k kötelességünk, hogy fogyatékosság a i n k a t eltüntessük és új u g a r t szántsunk a jövő
számára.
Ó h ! de fájdalom, bátorságunk nem látszik
ehhez elégnek. B u z g ó s á g u n k szárnyai csüggetegen
hullanak alá. E l s z á n t s á g u n k , áldozatkészségünk
nem oly mértékű, a milyennek lennie kellene!
Emlékezzünk hát a régiekről! Idézzük fel
előttünk küzdelmeiket s küzdelmeikben megmutatott elszántságukat, önzetlen áldozatkészségüket.
S talán, ha látjuk, milyenek voltak ők s mit tudtak alkotni nehéz, súlyos időkben, a k k o r a mi
lelkünk is megtelik igaz egyházszeretettel, az
egyház jogaiért küzdeni kész bátorsággal, az ú j
alkotások vágyával, az egyház jelen és jövendő
n a g y s á g á t munkáló áldozatkészséggel — s a hálás
emlékezés jobb jövendőnk forrása leend!
A d j a Isten, hogy úgy l e g y e n !

szerint az egyháznak a szocziális kérdés körül semmi
feladata nincs. Istenországa lelki ország, az egyház lelki
javakért küzd s így az anyagi kérdések mellett közönyösen haladhat el. E hangnak adott kifejezést a Kálvinszövetség alakuló gyűlésén Nóvák Lajos, midőn az evangéliom hirdetését elegendőnek tartotta arra, hogy az
egyház betöltse a társadalmi kérdést illető feladatát is."

Dr. Székely József nagyon megtisztel engem
azzal, hogy egy irány hangadójának tart, még ha az az
irány túlzó is. Ezt még elviselhetném valahogy. De
megtisztel azzal is, hogy a Kálvin-szövetség alakuló gyűlésén elmondott beszédemet helytelenül adja vissza.
Engedjen meg,.ha e meg'tisztelést már el nem fogadhatom s ha — minthogy az általam elmondottakkal nagyon
sokan értenek egyet — beszédem lényegét magam
adom elő.
A ker. egyház a Jézus Krisztus evangéliomának
megvalósítása végett létrejött társadalmi, szocziális intézmény. Feladata az volt és marad, hogy az evangéliom
valláserkölcsi elveivel s különösen a szeretet intézményeivel hassa át a társadalmat, a világot. Az egyház
kezdetben meg is felelt ennek a feladatnak; de csakhamar hatalmi intézménnyé, önczéllá lett, a középkorban
pedig teljesen eltért eredeti rendeltetésétől s elkerülhetetlenné tette a reformácziót. A reformátorok visszatértek az eredeti rendeltetéshez s ennek érdekében adtak
az egyháznak új szervezetet, a legkülönbet Kálvin. A
Kálvin-féle egyházszervezetek között különösen a zsinatpresbiteri rendszerű szervezet az, mely legközelebb áll
az őskeresztyén egyházszervezethez s legalkalmasabb
arra, hogy benne az evangéliomi erők mindenkor hatékonyan végezhessék ember- és társadalomboldogító feladataikat. E czélra nem új szervezetekre van szükség,
hanem az evangéliomnak a fennálló egyházi szervek által
való nagyobb, mélyebb, terjedtebb propagálására. A római
egyházban érthető az, ha benne a társadalmi feladatok
Hamar István.
megoldására.újabb meg újabb egyesületek, szövetségek
keletkeznek, mert az az egyház, mint önczélú hatalmi
A Kálvin-szövetség kérdéséhez.
intézmény, felette áll a társadalomnak, szemben áll azzal;
de nem lenne és nincs értelme ennek a ref. egyházban,
E lapok legközelebbi számaiban dr. Székely József
mely mint népegyház a társadalomba van beépítve s
vette védelmébe > a Kálvin-szövetséget. Ki akarta mutatni
gyülekezetei, mint autonomikus, önjogú szervek, önállóan
a szövetség létjogosultságát és kimutatta azt, hogy „az
fejtik ki a társadalomban is erejöket. Kálvin a genfi
egyháznak az evangéliomot, e társadalmi újjászülő erőt
társadalmat nem Züriehhel, Bernnel szövetkezve, nem
kell bevinni a társadalmi élet minden nyilvánulásába,
önkéntes mentő-csapatokkal, hanem a genfi gyülekezeti
intézményébe". Nos, hát ezt a tudományt tudtuk a Kálszervezetben munkássá tett evangéliomi erőkkel, magával
vin-szövetség megalakítása nélkül is, ,s ennek hangoztaa gyülekezeti élettel alakította át. A libertinusok szotásával sem a szövetségnek, sem az egyház evangéliumi
czializmusát az evangéliom szoczializmusával győzte le.
feladatainak ügyét nem vitte és nem viheti előbbre sem
Gyülekezeteken kivíil álló társadalmi szövetségekre tehát
dr. Székely József, sem a Kálvin-szövetség.
nekünk sincs szükségünk s legkevésbbé van szükségünk
, írás közben azonban egy terjedelmesebb kérdést
Kálvin-szövetségre, melynek a szerencsétlenül, sőt tapinis megpendített dr. Székely József. Megpendítette azt,
tatlanul használt Kálvin néven kivül Kálvin egyházához
hogy .„van-e az egyháznak feladata, szerepe a szocziális
semmi köze. Vagy ha mégis kell valamely társulat; ott
kérdés megoldása körül?" S itt két túlzástól óv. „Az
van a már hasonló czélokra létesített belmissziói egye'egyik az, mely szerint a szocziális kérdés megoldása a
sület, támogassuk azt. Az is szeretetmunkát, társadalmi,
maga teljességében az egyházra vár. Erre az álláspontra
szocziális munkát végezne, ha végezhetne. Többre a
helyezkedik a római egyház . . . A másik túlzás, mely

Kálvin-szövétség se lenne képes, meri; 'gyülekezeteink
megmozdulása, élénk társadalmi tevékenysége nélkül
semmiféle egyesület se virágoztathatja fel egyházunkat.
A gyülekezetek szeretetmunkájának felszítására legyen
gondja papjainknak, presbiteriuinainknak, felsőbb egyházi
hátóságainknak. Útmutatónak egyelőre ott a belmissziói
szűkös programm ; a Kálvin-szövetség fogyasztási Szövetkezetes programmja nem való nekünk. A pap ne mérjen
pántlikát, pálinkát, hanem az evangéliomi szeretet sáfára
legyen. Ez az igaz kálvinista szocziális programm s a
kálvini egyházszervezet az igazi Kálvin-szövetség. A
másik, az újdonsült felett térjünk napirendre!
Nos, íme, ennek az iránynak, ennek a túlzásnak
voltam én a hangadója. És ez talán mégis csak más,
mint a mit dr. Székely József tulajdonit nekem. Bizonyságul megadom a feleletet az általa feltett kérdésre én
is: „van-e az egyháznak feladata, szerepe a szocziális
kérdés megoldása körül?" Megadom a Kálvin-szövetség
alakuló gyűlésén mondott beszédem alapján. A feleletem
ez • nemcsak hogy van, hanem egyenesen ez a feladata,
ezért alakult meg, erre vállalkozott. A dogmatikában
persze más a terminológia. Ott azt mondják, hogy az
egyház feladata Istenországának a megvalósítása. Ámde
az Istenországa nem más, mint az Istennel, önmagunkkal
és embertársaikkal békességben, szeretetben együttélő
emberek társasága. S alapjában véve nem ez-e a szoczializmus programmja is, itt-ott s egyelőre talán vagy határozottan Isten nélkül ? , , . A ki a szoczializmustól fél,
az a dogmákat, a kiváltságokat félti. Istenországában s
az eszményi társadalomban nincs ok a féltékenységre.
Az igaz ker. embernek megmarad az Isten Istennek a
szocziális társadalomban is és nem vétetik el tőle Jézus
és az ő evangélioma sem. Mert a szocziális társadalom
lényegileg nem lehet más, mint az evangéliom, a szeretet társadalma. Egyelőre lehet vagy lesz az igazság társadalma; de az igazság nem lehet ellensége se önmagának,
se a szeretetnek. S minthogy a szeretet a legnagyobb,
a teljes igazság: az az egyház, a mely ezt ápolja, ezt
működteti a kebelében, ne rettegjen a szoczializmustól,
hanem cselekedje az evangéliomot, szeressen. Tegyen
jót mindenkivel, de legkiváltkép a mi hitünknek cselédivei.
Induljon meg ez a munka minél előbb. Induljon
meg nem fent, a társadalom fölébe szövendő pókháló
módjára, melyből az egyház keresztespókjai nyújtogatják le mohó csápjaikat újabb hálók szövésére; hanem
induljon meg a gyülekezetekben, a melyek igazán benneélnek a társadalomban s a melyek, ha csak egyetlenegy szeretetintézményt létesítettek is kebelükben, már
sokkalta nagyobb szolgálatot tettek a társadalomnak,
mint ha egy rajtok kivül álló szövetséget támogatnak
gyér filléreikkel. A Kálvin-szövetség crőpazarlás is, önáltatás is. Évi egy-két gyűlésén tarthat majd és tartani
is fog lelkes felolvasásokat, létesíthet és létesíteni is
fog ú. n. szövetkezeteket s talán egy-két budapesti
szeretetintézetet. Magát az egyházat nem fogja áthatni

soha. mert nem egyezik meg a kálvini cg) ház természetével. Érezte ezt már Gonda Béla is, még a deczemberi második értekezleten; ezért indítványozta, hogy az
alakítandó Kálvin-szövetség az egyházi fokozatos hatóságokhoz illeszkedjék. De nem hallgattak rá. A fogyasztási és hitelszövetkezeteket pedig igen könnyű felállítani,
ámde nehéz fenntartani és virágoztatni. Sorsuk többnyire a felszámolás, méginkább a bukás. S minthogy a
Kálvin-szövetség leginkább ezen a diilőn fog szántogatni : egymás után keletkeznek majd a kálvinista szövetkezetek és egymás után fognak bukni is, vagy pedig
közönséges nyerészkedési üzletté vedleni. Kálvin egyháza
és üzérkedés ! Hagyjuk ezt másoknak! Ne üzlettel, hanem
szeretettel, vagyis áldozattal fussunk mi a czélra s ne
a szoczializmus ellen, hanem jó példaképen előtte!
Mi hát a különbség köztem s akár dr. Székely
József, akár a Kálvin-szövetségesek közt? Lényegileg
bizonyára nem sok, de az eljárásra nézve annál több,
sőt minden. Ok a Kálvin-szövetségtől várnak sokat, én
az egyháztól, a gyülekezetektől; de ők is, de én is
mindent az evangéliom lelkétől, a szeretettől.
Ha tehát hangadó voltam, ennek az iránynak
voltam én a hangadója. Igaz, hogy a szavazásnál egyedül
maradtam ; de a gyűlés után s méginkább a következő
napon többen helyeselték az álláspontomat, mint a
hányan a Kálvin-szövetséget megalakították. Ilyen értelemben bármikor szívesen veszem, ha ennek az iránynak, ennek a túlzásnak a hangadójaként fognak emlegetni. A közel jövő megmutatja majd, hogy melyikünk
jár helyes nyomon? Az megadja majd nekik a tapasztalást is, hogy a pőre szoczializmus minálunk voltaképen
nem az egyházat ostromolja, hanem a gyülekezeteket, s
hogy ellene nem szövetségekkel, szövetkezetekkel kell
harezba vonulni, hanem a gyülekezetekben munkássá
teendő evangéliommal, a gyülekezetek szeretetmunkájával
és szeretetintézményeivel. A. kinek két köntöse vagyon,
adja az egyiket annak, a kinek nincs! Vagy mint a
reformáczióban sok helyen: menjen az egyházi vagyon
négy felé: egy a papnak, egy az iskolának, eg}>" a gyülekezetnek, egy a szegényeknek. A hol az utóbbiaknak
nem telik, vagy szűkösen telik, az a feladat, hogy azoknak is teljék. Épen ez a kálvinista, mert keresztyén,
mert evangéliomi szocziális feladat és programm ! Nevezhetjük diakoniának, foelmissziónak vagy akárminek, csak
Kálvin-szövetségnek nem.
S aztán minthogy minden titulusnál, minden ékesenszólásnál szebben beszél a tett: elő a tettekkel!
Budapest vagy KőrÖsladány példája máris jobban világosít, hatalmasabban lelkesít. Állíttasson össze az egyetemes konvent egy népszerűen szóló gyülekezeti munkaprogrammot, állíttassa össze a szeretetben munkás gyülekezeti élet programmját s árassza el vele a gyülekezeteket!
Ez lesz az igazi szocziális programm. Az irodalmi társaság
indítson meg „Felebarát" czímén ugyancsak egy népiesen
szóló folyóiratkát, kizárólag ennek a czélnak a szolgálatára. Az egyházkerületeken, egyházmegyéken alakuljanak
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állandó jellegű és tevékenységű szakbizottságok! Egyházi fórumaink, egyházlátogatásaink fordítsanak időt és
férfias akaratot az egyház ós főleg a gyülekezetek
szocziális feladataira és kötelességeire. A gyülekezetek
hallják meg, értsék meg, hogy mit mond nekiek a Lélek
és mozduljanak meg, ha másért nem, legalább a saját
érdekükben. Szóval: adjuk vissza jobban az egyházat,
a gyülekezeteket igaz rendeltetésüknek, az evangéliomi ker.
életnek. S akkor aztán zúghatnak a szelek, tombolhat
a tenger: egyházunk hajója a Kálvin-szövetség lélekvesztoje nélkül is bizton úszik a vizeken, mert nem a
fülekben, nem a is szivekben, hanem a tettekben fog
harsogni az Úr biztató szózata: „Mit féltek, óh kicsinyhitűek ! ?"
Novak Lajos.
*

is, hogy a hivatalos egyházi szervezet mellett, az Ige
intenzivebb hirdetésére, a szeretetnek intenzivebb gyakorlására egyháztársadalmi szövetségek alakuljanak. Nem
azért, hogy pótolják a hivatalos egyházat, vagy hogy
annak ellenségei legyenek, hanem azért, hogy általuk a
hivatalos egyház hivatása igaz tudatára ébresztessék s
ez megtörténvén, maguk vagy feleslegessé váljanak,
vagy egyenesen beleolvadjanak a hivatalos szervezetbe,
mint a hogy történt a külföldi prot. egyházakban is.
Legyünk tehát nemcsak az elméletben, hanem a
gyakorlatban is valódi keresztyének.
Szerkesztő.

TÁRCZA.

+
*

Nóvák Lajos kollégámnak fentebbi czikkére, a nélkül, hogy azzal elzárnám az utat az elől, hogy fejtegetéseire akár dr. Székely József, akár a Kálvin-szövetség
más barátja feleletet adhasson, a magam részéről csak
a következőket jegyzem meg.
Elméletben teljesen igazat adok Nóvák kollégámnak, hogy a Krisztus igazi anyaszentegyháza nemcsak
üdv-, hanem szocziális intézmény a szeretet által, s mint
ilyennek nincs szüksége arra, hogy rajta kivül álló,
még vele szellemileg vagy épen szervezetileg is összeköttetésben levő szövetkezések által igyekezzék feladatát
megvalósítani. Elméletben igazat adok a Kálvimféle
szervezetű keresztyén egyházra vonatkozó fejtegetéseinek
is. Az evangéliomi keresztyén egyház világbeli hivatásának betöltése azonban nem csupán attól függ, hogy az
lényegében üdv- és szocziális intézmény, hanem attól,
hogy gyakorlati működésében annak bizonyítja-e magát.
Ha annak bizonyítja, akkor nélkülözhet minden egyháztársadalmi külön szövetkezést. De ha nem annak bizonyul, akkor ezek a szövetkezések egészen természetesen
létrejönnek, mert az Úrnak Lelke fuval, s bármilyen
megcsontosodott legyen is a hivatalos egyház, az a
Lélek munkára, tevékenységre ösztönzi annak érző szivű
és gondolkodó tagjait.
Ne az elméleti kérdések, ne a ker. egyház lényege
és hivatása felett folytassunk elvi polémiákat, hanem arra
adjunk feleletet, mi magyar kálvinisták, hogy a mi Kálvin-szervezetű evangéliomi egyházunk megoldja-e a gyakorlatban azokat a feladatokat, a melyek, mint evangéliomi egyháznak, lényegéhez és hivatásához tartoznak?
Üdvintézmény-e valóban az Ige hatalma által; szocziális intézmény-e a szeretet által? Ha ezekre a kérdésekre Nóvák
kollégám, lelkének tapasztalatokon nyugvó biztos meggyőződésével igenlő feleletet képes adni, akkor én meggyőződése előtt tisztelettel hajlok meg. De mivel ón, ugyancsak tapasztalatok alapján, úgy ítélem, hogy a mi magyar
kálvinista L vatalos egyházunk a maga gyakorlati életében és munkájában messze elmarad attól az ideális
hivatástól, a melyet Nóvák kollégám elméletileg elébe
szab, nemcsak természetesnek találom, de szükségesnek
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Ékes dolog dicsérni fennen
Az ősök szép erényeit.
Magasztaló rímekbe szedni
A hős apák hős tetteit.
Dicső nagyok! . . . Nevükre keblünk
Büszkén, merészen feldobog.
Kihúnyt napok fényét csodálni
Oh nagyszerű, dicső dolog.
De kisvoltunkat Összemérni
Hatalmas látomány, veled, —
Midőn erőtlen törpeségünk
Ocsárló gúnyja ránk nevet;
Az óriásra félve néznünk
S bár arczunk szégyentől lobog:
Áltatni mégis önmagunkat . . .
Óh ez nehéz, nehéz dolog.
Jó Bocskaynk, ím költögetlek !
Nevedre ajzom lantomat.
Meghallod-e sok századéves
Besüppedt sírhalmod alatt ?
Babért fonunk ma homlokodra,
Hitünk, hazánk nagy bajnoka!
Mert nagy valál s nem lesz miköztünk
Hozzád hasonló több soha.
De nem . . . dalom ne háborítson,
Meg sem bolygassa csontjaid'.
Dicsérő szómra föl nem ébredsz,
Tudom, az ítéletnapig.
De ha azt mondom, hogy sötétül,
Vihar vau! Bántják a hazát !
Tudom, fölébredsz és kibontod,
A hajdúk tépett zászlaját.
* Elszavalta szerző a budapesti prot; ifj"úság május 12-diki
Bocsk-ay-emlékünuepén,
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Jöjj háti Vihar van. Jösszte, ébredj!
Vagy jobb . . . maradj . a sirgödörben.
Nem zúg a kürt a harczmezőkön,
A szivünk mégis félve döbben.
Te a haza javáért szálltál sikra:
Mi a hazának javain marakszunk.
Lefoszlik rólunk Isten képemása,
Önzés, - irigység eltorzítja arczunk.
Os ellenünk leverve, összetörve . . .
Mi vagyunk csak magunknak ellene.
Asszonyként síró hőseink szavára
Lesünk, ha bátran tenni kellene.
Nincs itt szabadság! Mely szivébe mar:
Önnön bilincsét rázza a magyar.
. . . Légy ítélőnk Urunk, figyelj szavunkra,
Előtted ím vádaskodunk — magunkra.
Nekünk a mi hitünk maholnap
Nem drágább, mint az utcza rongya.
Nincs sziv, nincs lélek! ezt üvölti
A tudománynak sok bolondja.
Apák hitét a korcs utódok
Satnyult fia nem őrzi meg . . .
Egyben vagyunk erősek, érzem:
Közönyt közönnyel győzni meg.
Jöjj Bocskaynk, e kor beteg,
Vizsgáld a késő gyermeket.
Tűrő sziveddel, bölcs szavaddal
Neveld, — vagy sújtsad ostoroddal.
Minket az önzés elvakított:
Taníts meg, hogy legyünk szerények.
Letenni a magunk javáról:
Mutasd föl a legszebb erénynek.
Két koronát tettek fejedre,
Neked az egyik is nehéz vót, —
„Nem a magad nagy urasága, —
Szorongatott hazád javára"
Tűztél ki harczi lobogót.
Minket a hitlenség körülvett:
Taníts meg, hogy higyjünk halálig!
Erős várunk legyen az Isten
És sorsunk jobbulásra válik.
A te hited legyen vezérünk,
Zászlónk a zivatarba lengő . . .
Pajzsunk és oltalmunk a gyászban,
S a győzelemben békeszerző.
Óh Bocskaynk, mi vagy te nékünk?
Szabadságunk ősbajnoka!
Nehéz időben Mózesünk, vezérünk ;
Zajgó vízen reményünk oszlopa.
Nagyságodat mi soha föl nem érjük,
Neved bár millióknak ajka zengi . . .
. . . Hitet, hazát, miként te, úgy szeretni
Nem tud ma senki.

Emlékezések és tanulságok.
írta és a budapesti prot. főiskolai ifjúság f. hó 12-diki Bocskayünnepélyén felolvasta báró Prónay Dezső, egyetemes felügyelő.

Örömmel veszek részt a vett felszólításnál fogva
a budapesti protestáns ifjúsági egyesületek mai ünnepélyén. Az ifjúság rendszerint inkább gondol a jövőre,
mintsem elmélkedik a mult fölött. Az előrehaladott kornak sajátsága az, hogy a múltba szeret visszatekinteni;
az ifjúságot csak kivételes alkalmak késztetik néha
arra, hogy a múlttal foglalkozzék és a múltba tekintsen
vissza.
A múlttal való foglalkozás a történetíró vagy a
történettudós föladata. Sem történetíró, sem — fájdalom — történettudós nem vagyok, csak kedvelője a
történeti tudományoknak és különösen hí Tánk történetének.
E történeti jelentőségű emlékünnepen tehát nem
tekinthetem azt föladatomnak, hogy szakszerű történeti
előadással méltassam azokat az eseményeket, a melyeknek
megünneplésére összegyülekeztünk; csak arra vállalkozhatom, hogy kifejezője legyek azoknak a gondolatoknak és érzelmeknek, a melyeket hazánk és evangéliomi egyházaink történetében korszakot alkotó események
emlékezete 3 század múlva is felkelt lelkünkben.
A történetírás anyaga az újabb kutatások által
napról-napra bővül. A történetíró munkája napról-napra
részletesebbé válik.
Egyes korszakokkal külön-külön történetírók foglalkoznak ; de e mellett az összefoglalás és áttekintés
is szükséges. Szükséges különösen azokra nézve, a kiket
hazájuk múltja érdekel, de a kik még sem foglalkozhatnak hivatásszerűen a történelemmel.
Engedjék meg nekem a mai ünnepélynek méltatása közben az ilyen általános áttekintését hazánk történetének.
A haza történetének ismerete összefügg magának
a hazának fogalmával. A haza nemcsak az a föld, a
melyen lakunk, a melyen és a melyből élünk; a haza
egy országló nemzet közönsége, a haza a nemzeti öntudattal bíró társadalom, és a hazaszeretet a nemzet történeti és erkölcsi egyéniségének öntudata. A nemzet
történetében nyilatkozik annak jelleme, alakul annak
erkölcse. Az egymást követő nemzedékek élete a nemzet
egészére nézve egy életfolyamat. A mult annak épen
olyan sajátja, mint a jelen; a melynek legalább fővonásaiban való ismerete nélkül lehetetlen jól megérteni a
jelent. Ezért „Emlékezzünk régiekről", a történelmi társulatnak e jelszavával üdvözlöm az egybegyűlteket.
Tíz évvel ezelőtt is történeti jelentőségű ünnepet
ültünk, a honalapitás ezredéves ünnepét. Vessünk néhány
pillantást az ezredévnek történetére.
A magyarságnak beköltözése mai hazájába fejezi
be a népvándorlást. Úgyszólván legifjabb nemzete vagyunk
Európának; és ha sok nyugoteurópai tudós szemében
elmaradottságunk kétségtelennek látszik, e fogyatkozások

részben nem egyebek, a korra nézve ifjabb nemzet kezdetleges viszonyainál. De hamar el is érjük nyugati
szomszédainkat és elenyészik a különbség közöttünk.
A középkorban nemzetünk megállja helyét. Nagy
Lajos korában Magyarország a nemzetközi viszonyokban,
a ma szokásos kifejezéssel élve, nagyhatalomnak volna
mondható. Már a középkorban fejlettebb a magyar közjog a nyugoteurópai államok hübéries, tehát inkább
magánjogi alapon felépült szervezetéhez képest. A közjogi szervezet ereje Hunyadi János kormányzóságának
idején is érvényesül. Hunyadi Mátyás uralkodása ismét
dicső korszaka történetünknek. Mátyás király halálával,
fájdalom, a siilvedés korszaka következik.
A meghasonlás idejére esik az ozmán hatalom
erejének legteljesebb kifejlődése ós legerősebb támadása.
A XVI. század eleje nagy*és igen mély átalakulások kora. Az egész középkor egyik legnevezetesebb
fejleményének és szervezetének, a római katholikus
egyháznak válsága ezen nagy átalakulásoknak egyike.
A görög-római pogánykori klasszikus műveltség fölelevenítése, az úgynevezett „renaisance" szelleme közelről
érinti az egyház tekintélyét. Megváltozik az erkölcsi felfogás ; a Borgiák kora ez. A mély erkölcsi sülyedés
korában is azonban találunk, hála Istennek, mindenütt
egyes kiváló jellemeket; de a XVI. század eleje nem
az erkölcsi emelkedés korszakan. Ámde beköszönt az
erkölcsi megújulás tényezőjeként a reformáczió. Hazánkba
akkor jut el tulajdonképen a reformáczió, a midőn
hazánk ezredéves történetében a legnagyobb csapás, a
mohácsi vész bekövetkezik. Bármily végzetes és bármily
súlyos csapás volt az elvesztett mohácsi ütközet, ez
egyedül nem magyarázhatná meg azt a szomorú állapotot, a melybe ez után hazánk jutott. Nagy volt a meghasonlás és ez fokozta azt a csapást, a melyet az ozmán
hatalom reánk mért. Erkölcsi megújulásra volt szükségünk nekünk is. Nekem úgy látszik, hogy a XVI. század
második felének magyar társadalma magasabb erkölcsi
színvonalon áll, mint a XVI. század első felének társadalma.
A XVI. század második felének szülötte Bocskay
István, a kinek nevével összefügg a vallásszabadság
kivívása és a magyar alkotmány biztosítása. E kettőnek
egymással való kapcsolata adja meg a magyar történetnek hosszú időre a maga sajátszerű jellegét. Egy századon át küzdenek a magyar protestánsok vallásuk szabad
gyakorlatáért és azzal együtt a magyar alkotmánynak
sérthetetlenségéért és biztosításáért. És viszont, midőn a
nemzet legjobbjai az alkotmány megvédésén fáradoznak,
még ha nem is protestánsok, nem feledkezhetnek meg
a protestánsok sérelmeinek orvoslásáról. A reformáczió
szelleme Magyarországban az alkotmányos szabadságnak
lett tényezőjévé.
Sajátságos jelenség, hogy a reformáczió korszaka,
á XVI. század első fele, a korlátlan fejedelmi hatalom
örvényre jutásának ideje. Azok a nagy átalakulások, a

melyek a XVI. század elején bekövetkeznek, a fejedelmi
hatalom terjeszkedésének, korlátlanságának kedveznek.
A közgazdasági élet már nem oly kezdetleges, mint a
középkorban és több alkalmat ád az állami hatalom
beavatkozására. Megváltozik a hadviselés módja. Az új
hadi szervezet is növeli a fejedelmek hatalmát. A „renaissance" a római imperátokok képét és hatalmuk korlátlanságát állítja a fejedelmek elé. A fejedelmi teljhatalom
odáig terjed, hogy még a lelkek ura is akar lenni. A
XVI. század és a XVII.-nek első fele korlátlan fejedelmi
hatalmi törekvéseinek jelmondataként idézhetjük a „cujus
regio, ejus religio" ismeretes elvét. A ki uralja a földet,
legyen uralkodó annak vallása is.
De ezzel szemben hazánkban nevezetes jelenségeket
tapasztalunk. Beöthy Ákos, A magyar államiság fejlődéséről és küzdelméről írt nagyszabású művében (358-ik
lap) a XV.—XVI. század viszonyaival foglalkozva, ezt
írja: „A vallási életeta magyar embernél bizonyos higgadt értelmesség uralja". Ennek igazolására legyen
szabad néhány történelmi adatot idéznem.
Erdélyben az 1557-iki tordai országgyűlésen kimondották a törvényesen bevett vallások egyenlőségét, s ez
a politika teljesen megfelelt a magyar nemzet egyéniségének és vérmérsékletének. Állítsuk ezzel szembe azt
a csak néhány évvel külömböző adatot, hogy 1572-re
esnek Francziaországban a Szt.-Bertalan-éjnek vallási
vakbuzgóságtól indított borzalmas vérengzései.
Midőn Nyugat-Európában az az elv uralkodik, hogy
a ki a föld ura, az ura a vallásnak is, Erdélyben törvénybe iktatják, hogy (Approb. Const. articulus 8) „senki
alatta levő községeket, jobbágyakat, házak népét . . .
maga religiójára ne kényszerítse, se pedig a földesúr
más religión lóvén, a falunak vagy városnak templomát
el ne foglalja, más religión levő papokat reájok ne
vigyen és ne inponáljon."
íme ha nem is találjuk a XVI.—XVII. században
nálunk a vallás szabadságának olyan értelmezését, mint
a hogyan azt a XVIII. század bölcselői kifejtették, mégis
mennyivel szabadabb a magyar felfogás a nyugat-európainál.
És ezzel kapcsolatban mennyivel élénkebb az alkotmányos szabadságnak a szeretete hazánkban, ugyanabban
a korban, a melyben Európa-szerte, ritka kivételekkel, a
fejedelmi teljhatalom elméletét hirdetik.
Bármennyire szeretjük hazánkat, nemzetünk elfogulatlan megítélésére kell törekednünk.
De ha elismerjük egyrészről nemzetünknek, fájdalom, tagadhatatlan fogyatkozásait is, önérzettel kiemeljük,
századok történetének kétségbe nem vonható tényeire
hivatkozva, nemzetünk múltjának fényes vonásait.
Ilyen fényes vonása, jellemző sajátsága nemzetünknek, hogy soha sem hódolt meg önként a korlátlan
fejedelmi hatalom előtt; törvényes szabadságáért alkotmányáért küzdeni mindig kész volt, és hogy a vallási
yakbuzgóság és türelmetlenség sem tudott úgy diadal-

inaskodni, mint a hogyan uralkodott Európa számos országában.
Hármas ünnepet ülünk mi ma. A nemzeti eszme,
— az alkotmány megvédése, — a vallásszabadság
törvénybeiktatásának ünnepét. Ezekért küzdött a nemzet
Bocskay István fejedeleni vezérlete alatt. Ezeket biztosította a bécsi békekötés, a mely utóbb törvénykönyvünkbe
is beiktattatott. A békekötésnek ünnepét üljük meg mi
ma, a budapesti protestáns ifjúság körében. A békekötéssel szorosabban összefüggő események történeti
méltatását halottuk az arra hivatott és fölkért történetírónktól.
Talán én is többet foglalkoztam történeti vonatkozású elmélkedésekkel, mint a hogyan azt ismétlések
elkerülése végett tennem kellett volna; de történeti
emlékünnepet ülünk és a történeti vonatkozású elmélkedésekre az ünnep jellege késztet.
De ha visszatekintünk a múltba, vonjuk le annak
tanúságait a mi időnkre, helyzetünkre nézve.
A valóban nagy férfiak egyénisége és jelleme rendszerint nem egyoldalú és ezért a nagy férfiak felett az
elismerő és dicsérő ítéletek is gyakran igen különbözők,
majdnem ellentétesek. Kiki más-más jellemvonását emeli
ki leginkább a nagy férfiaknak, és saját egyénisége
szerint írja le a történetnek azt a nagy alakját, a kivel
foglalkozik. így van ez Bocskayra nézve is. Az egyik
mérsékletét, higgadtságát, államférfiúi bölcseségét emeli
ki, a másik bátorságát, merészségét. Sok jeles tulajdonság egyesült benne; ez tette őt a döntő pillanatban
nemzete vezérévé, ez vezette diadalra őt és az ügyet,
a melyért síkra szállt. Pályája, mint a nemzet vezéréé,
fájdalom! rövid volt. A béke, a melyet ő megkötött,
nem tartott sokáig. A magyar alkotmányért, a protestánsok vallásszabadságáért vívott küzdelmek nemsokára
megújulnak. Ismét küzdeni kénytelen a nemzet. A küzdelmeket ismét békekötések fejezik be, és azokat, fájdalom, ismét újabb harczok követik. Egy századon át,
fegyverrel a kézben, folyik a harcz; szünetel néha, de
a szünetek rövidebbek a harczok tartamánál.
Időnként jeles vezérei vannak ismét a nemzetnek.
Bethlen Grábor, Rákóczi György méltó követői Bocskaynak. Es e küzdelmeknek mindig megvan az a sajátságos
jellemző vonásuk, hogy együttes a harcz az alkotmány
megvédéseért és a vallásszabadság biztosításáért.
E harczok jellegéből, e hosszú történeti folyamatból kettős a tanulság.
Az egyik az, hogy valahányszor veszélyben van
az alkotmány, veszély fenyegeti a protestánsok jogait is.
A másik az, hogy a protestánsok jogai a magyar
alkotmány integráns részei lévén, az ő jogaiknak a csorbítása mindenkor az egész alkotmánynak sérelme. Tehát
nem csupán vallási sérelem, de közjogi sérelem is.
Ebből az a további tanulság, hogy az evangéliomi
egyházhoz való ragaszkodásunknak és a magyar alkotmányhoz való ragaszkodásunknak egy közös érzéssé kell
egybeforrnia.

E két érzésnek egymást kölcsönösen fokozva kell
egyesülniök.
A mi egyházunk szabadságát, autonómiáját biztosító törvények be vannak írva a hazánk alkotmányát
biztosító törvénykönyvbe. Annak a törvénykönyvnek félretétele s vele alkotmányunk felfüggesztése és elkobzása
semmivé tétele egyszersmind egyházunk autonómiájának
is. Csak a nem nagyon régi mult, a szabadságharcz
leveretése utáni idő is bizonyságot szolgáltat erre. De
épen ezért kötelességünk, hogy a mikor autonómiánkhoz
ragaszkodunk és azt védjük, védjük egyszersmind hazánk
alkotmányát és annak biztosítékait is, mert csak ezt
megvédve biztosíthatjuk egyházunk szabadságát is.
Vigyük magunkkal ez ünnepélyről a történelemnek
e nagy tanulságait, mert a múltba tekintés s az emlékezés csak akkor válik áldásossá, ha annak tanulságaiból ítéletet vonunk le a jelenre és elhatározásokat a
jövőre nézve- A nemzeti eszmének, az alkotmány sértetlenségének és a lelkiismereti szabadságnak hármas,
de egymással szorosan kapcsolódó ideálja lelkesítsen
bennünket. Küzdjünk e háromért, s ha megvédtük, ha
kivívtuk őket, kivívtuk akkor hazánk nagyságát, felvirágzását és boldogságát is; s akkor méltó utódai
leszünk nagy őseinknek s annak a Bocskay Istvánnak,
a kinek emlékezetére ez ünnepélyt szenteltük s a kinek
emlékezete legyen örökre áldott közöttünk !

KÖNYVISMERTETÉS.
A Magyar Remekírók ú j sorozata.
A Franklin-Társulat
nagyszabású remekírógyűjteménye, az öt esztendővel ezelőtt megindított Magyar
Remekírók, immár nemsokára teljes lesz. Most jelent
meg a gyűjtemény kilenczedik ötkötetes sorozata & így
egy év múlva befejeződik az 55 kötetre tervezett hatalmas
gyűjtemény, a mely a maga nemében páratlan kincsesháza irodalmunk remek alkotásainak.
Az új sorozat Deák Ferencz válogatott munkáinak
első kötetét, Petőfi Sándor összes munkáinak első és
második kötetét, Mikes Kelemen törökországi leveleit ós
a Magyar Népdalok egykötetes gyűjteményét foglalja
magában.
• •
A Deák Ferencz-kötet a haza bölcsének beszédeit
tartalmazza időrendben, 1829-től 1861-ig- Az első beszéd
a kötetben egy védőbeszéde a 26 éves tiszti ügyésznek,
1829 szeptember 10-én egy rablógyilkos mellett a halálbüntetés ellen; az utolsó beszéd a haza vezérének első
felirati javaslata és indokolása, 1861 máj. 13-án. Ez a
kötet magában foglalja tehát a nagy államférfi pályája
első nagyobb részének minden jelentősebb mozzanatát,
a melyeknek egy-egy beszéde felel meg. Pályafutása
második felének, a kiegyezés előkészítésének és a kiegyezési korszaknak egy későbbi, második kötet lesz a
hű tükre. Ez a két kötetes Deák, a melyet Wlassics

Gyula rendezett sajtó alá és látott el csaknem ötíves
gyönyörű élet- és jellemrajzi bevezetéssel, mintaszerű
népies kiadás. Minden egyes beszéd előtt megvan a
beszéd rövid előzménye, úgy hogy az olvasó teljes tájékozottsággal élvezheti a beszédeket s teljesen beleéli
magát a múltba, a mely a beszédek fonalán mintegy
megelevenedik előtte.
Az új sorozat két kötete Petőfi munkáinak java
részét, a kisebb költeményeket foglalja magában, betűrendes tárgymutatóval, az eredeti kiadások alapján javított, pontos hü szöveggel, Badics Ferenez tartalmas bevezető tanulmányával együttt. A nagy költő egyéb munkáit
további két kötet fogja beleilleszteni a gyűjteménybe.
A magyar próza egyik úttörő nagy mesterének
legremekebb alkotását, Mikes Kelemen Törökországi leveleit kapjuk az új sorozat negyedik kötetében, Erödi
Béla magvas bevezető élet- és jellemrajzi tanulmányával
és gondos jegyzeteivel. A bujdosó fejedelem leghívebb
szolgája és íródeákja irodalmunknak egyik legrokonszenvesebb alakjává lett, a kinek bámulatos frissessége
túlélt immár közel két századot, bájával, zengzetességével, tőről metszett magyarságával állandóan megtermékenyítve irodalmunk legjelesebb új mestereit. A rodostói
száműzetés hosszú éveinek krónikását ez a kiadás, a
mely az egri liczeum könyvtárában őrzött eredeti kézirat
nyomán késztilt, bizonyára még népszerűbbé fogja tenni.
Az új sorozat utolsó kötete a magyar népdalköltészet jeles gyűjteménye. Endrödi Sándor, a kiváló lírikus
rendezte sajtó alá és látta el bevezető tanulmánnyal, a
melyben rövid áttekintését adja népdalgyűjteményeink
keletkezésének is, a melynek színe-javát foglalja magában ez a nagy szakértelemmel és szeretettel összeválogatott értékes kötet. A gyűjtemény tárgykörök szerint
van beosztva. (Szerelem rózsái; katonaélet; pásztordalok ;
betyárnóták; bor mellett; vidám órák; vegyes dalok;
ágról-ágra; ismert szerzőktől.) A kötet végén betűrendes
névjegyzéke van az összes népdaloknak.
Az új sorozatban lévő arczképek (Deák Ferenez,
Petőfi Sándor, Mikes Kelemen) R. Hirsch Nelli művészi
rajzónját dicsérik.
Az új öt kötet a gyűjtemény, eredeti programmjához híven, az 55 kötetből a magyar irodalom különböző
korú kincseit ragadta ki és sorozta egymás mellé e
kilenczedik sorozat keretén belül. Az új kötetek beleillenek a maguk helyére a teljes gyűjteménybe, a mely
időrendben foglalja majd egybe remekíróinkat.
Az új sorozat kiállítása a kiadó intézet hagyományaihoz illő. Csupa dísszel ékesített kötet, úgy mint a
gyűjtemény eddig megjelent többi kötete. Az 55 kötetes
teljes gyűjtemény ára 220 korona, s az egész gyűjtemény, melyből immár 45 kötet megjelent, havi részletfizetésre is megrendelhető.

BELFÖLD.
Az ország 1904. évi egyházi és valláserkölcsi közállapotai.
(Folytatás.)

II. Házasságkötések.
Vegyesházassági megegyezések 1904-ben. A vegyesházasságoknál a születendő gyermekek vallása tekintetében az anyaországban 4658 esetben történt szabályszerű megegyezés; ha a róm. kath. és gör. katholikusok
között kötött házasságokat, melyeknél megegyezés nem
lehetséges, leszámítjuk, a vegyesházasságoknak 25'01°/o"ában. Az 1903-dik évben volt 28'4%- A megegyezéseknek
jóval több mint fele (53"46%) az anya vallásának javára
történt. A róm. kath. egyház javára 2680 (57'54%X
gör. kath. 234 (5'02), gör. kel. 135 (2'90), ág. h. ev.
452 (9'70), evang. ref. 1136 (24'39), unitárius 9 (019),
izraelita hitfelekezet javára 12 (0'26).
Az összes 1904. évi megegyezések nyereség-vesztesége felekezetek szerint a következőképen oszlik meg.
Azon 1583 vegyesházasságnál, hol a vőlegény róm.
kath., a menyasszony ág. h. ev., megegyezés szerint
359 esetben az apa, 180 esetben az anya vallását fogják követni a gyermekek. Veszteség 179. Azon 1615
vegyesházasságnál, hol a vőlegény ág. h. ev., a menyasszony róm. kath., megegyezés szerint 195 esetben az
apa, 476 esetben az anya vallását fogják követni a
gyermekek. Veszteség 281. Azon 1345 vegyesházasságnál
pedig, hol az egyik fél ág. h. ev., a másik fél nem
róm. kath., de más vallású, 176 esetben létesült megegyezés, melyekből 76 esetben az ág. h. ev., 100 esetben a más vallást fogják követni a gyermekek. Veszteség 24. Ezen esetekben az ág. h. ev. egyház nyeresége
a gör. kath. egyháztól 8, a gör. keletitől 14, az ev. ref.
44, az izraelita hitfelekezettől 9, a felekezeten kívüliektől 1; vesztesége pedig a gör. kath. egyházzal szemben
21, a gör. kel. 4, az ev. ref. 74, az izraelita hitfelekezettel szemben 1. — 19 ágost. h. ev. vőlegény és 21
menyasszony kötött házasságot izraelita menyasszonnyal,
illetve vőlegénnyel; megegyezés az előbbinél 3 az ev.
és 1 az izraelita, az utóbbinál 6 az ev. egyház javára.
3 ág. li. ev. menyasszony kötött házasságot felekezeten
kivüli vőlegénnyel; egynél létesült megegyezés az ev.
egyház javára.
Azon 2813 vegyesházasságnál, hol a vőlegény róm.
kath., a menyasszony ev. ref., megegyezés szerint 549
esetben az apa, 369 esetben az anya vallását fogják
követni a gyermekek. Veszteség 180. Azon 3464 vegyesházasságnál, hol a vőlegény ev. ref., a menyasszony
róm. kath., 505 esetben az apa, 983 esetben az anya
vallását fogják követni a gyermekek. Veszteség 478.
Azon 2618 vegyesházasságnál pedig, hol az egyik fél
ev. ref., a másik fél nem róm. kath., de más vallású,
422 esetben létesült megegyezés, melyekből 262 esetben

az ev. ref., 160 esetben a más vallást fogják követni
a gyermekek. Nyereség 102. Ezen esetekben az ev. ref.
egyház nyeresége a gör. kath. egyháztól 116, a gör.
kel. 44, az ág. h. ev. 74, az unitáriustól 4, az izraelita
hitfelekezettől 24; vesztesége pedig a gör. kath. egyházzal szemben 109, a gör. kel. 5, az ág. h. ev. 44,
az unitáriussal szemben 2. — 41 ev. ref. vőlegény és
27 menyasszony kötött házasságot izraelita menyaszszonnyal, illetve vőlegénnyel; az előbbinél 15, az utóbbinál 9 megegyezés az ev. ref. egyház javára. 3 ev.
ref. vőlegény és 5 menyasszony kötött házasságot felekezeten kivüli menyasszonnyal, illetve vőlegénnyel, megegyezés nélkül. Egy ev. ref. vőlegény kötött házasságot
vgyéb (örmény) vallású menyasszonnyal, megegyezés
nélkül.
A róm. kath. egyház Magyarországon az 1904-dik
évben, a két protestáns egyháztól fent kimutatott hódít'áson kivül, a gör. kath. vegyesházasságoktól eltekintve,
kik között a gyermekek vallására vonatkozó megegyezés ki van zárva, az 1256 nem evang. vagy ref., de
más vallásával kötött vegyesházasságból megegyezés
szerint vesztett 74 esetben, 313 esetben azonban részére
biztosíttatott a gyermekek vallása. Nyeresége tehát itt
is 239. Vesztesége a gör. kel. egyházzal szemben 60,
az unitáriussal 4, az izraelita hitfelekezettel szemben 10;
nyeresége pedig a gör. kel. egyháztól 229, az unitáriustól 17, az izraelita hitfelekezettől 64, a felekezeten kívüliektől 1, egyébtől 2. — 1 5 5 róm. kath. vőlegény és 187
menyasszony kötött házasságot izraelita menyasszony,
"illetve vőlegénnyel; az előbbinél 32 esetben a róm. kath.
és 3 esetben az izraelita, az utóbbinál 32 esetben a
róm. kath. és 7 esetben az izraelita hitfelekezet javára
létesült megegyezés. Két róm. kath. vőlegény kötött
házasságot egyéb (örmény) vallású menyasszonnyal, megegyezés nélkül. Hat róm. kath. vőlegény és 18 menyasszonykötött házasságot felekezeten kivüli menyasszonynyal, illetve vőlegénnyel; csak az utóbbinál létesült egy
megegyezés a r. kath. egyház javára. Keresztyén és izraelita között összesen 479 házasság köttetett, s 102 megegyezés esett a keresztyénség és 12 a zsidóság javára.
Horvát-Szlavonországokban 1904-ben összesen 501
vegyesházasság köttetett. A gyermekek vallására vonatkozólag összesen 145 megegyezés létesült, 28'94%- Az
apa vallására 53, az anya vallására 92. A róm. kath.
egyház javára 104 (%-ban 71*72), a gör. kath. 1 (%~ban
0-69), gör. kel. 21 (%-ban 14*48), az ág. h. ev. 6 (%-ban
414), az ev. ref: 13 (%-ban 8"97).
Azon 40 vegyesházasságnál, hol a vőlegény róm.
kath., a menyasszony ág. h. ev., megegyezés szerint 6
esetben az apa, 2 esetben az anya vallását fogják követni
a gyermekek. Veszteség 4. Azon 49 házasságnál, hol az
apa ág. h. ev., az anya róm. kath. vallású, megegyezés
szerint 21 esetben az anya és 3 esetben az apa vallását
fogják követni a gyermekek. Veszteség 18. Azon 56 vegyesházasságnál pedig, hol az egyik fél ág. h. ev., a
másik fél nem róm. kath., de más vallású, megyegyezés

szerint egy esetben az ág. h. ev., 8 esetben a más
vallást fogják követni a gyermekek. Veszteség 7. Ezen
esetekben az evang. egyház nyeresége az ev. ref. egyháztól 1, vesztesége pedig a görög keleti egyházzal
szemben 1, az ev. ref. egyházzal szemben 7.
Azon 27 vegyesházasságnál, hol a vőlegény róm.
kath., a menyasszony ev. ref., megegyezés szerint 3
esetben az apa, 2 esetben az anya vallását fogják követni
a gyermekek. Veszteség 1. Azon 42 vegyesházasságnál,
hol a vőlegény ev. ref., a menyasszony róm. kath., két
esetben az apa, 24 esetben az anya vr41ását fogják
követni a gyermekek. Veszteség 22. Azon 49 vegyesházasságnál pedig, hol az egyik ev. ref., a másik fél
nem róm. kath. ; de más vallású, 9 esetben az ev. ref.
és 2 esetben a más vallást fogják követni a gyermekek.
Nyereség 7. Nyeresége a gör. kel. egyháztól 2, az ág.
h. ev. egyháztól 7 ; vesztesége pedig a gör. kel. egyházzal szemben 1, az ágost. hitv. ev. egyházzal szemben 1.
A róm. kath. egyház Horvát-Szlavonországokban, a
két protestáns egyháztól fent kimutatott hódításon kivül,
a 245 nem evang. vagy ref., ele más (gör. kel.) vallásával kötött vegyesházasságból megegyezés szerint vesztett 19 esetben, de részére 50 esetben biztosíttatott a
gyermekek vallása. Nyeresége tehát itt is 31. Nyeresége
a gör. keleti egyháztól 50, vesztesége azzal szemben 19.
E szerint az .1904. évben az ág. li. ev. egyház vesztesége a gyermekek vallására vonatkozó megegyezéseknél
a r. kath. egyházzal szemben Magyarországon 460; HorvátSzlavonországokban vesztesége 22 ; vesztesége más hitfelekezetekkel szemben Magyarországon 24; Horvát-Szlavonorsz. vesztesége 7. Összes vesztesége tehát az 1904.
évben az egész birodalomban, ar. kath. és más hitfelekezetekkel szemben, 513. Nem kicsinyelhető, tekintélyes összeg !
Az 1903-ik évben volt 442. Ki merné e számban rejlő
és kifejezett nagy veszteséget és gyengeséget kétségbe
vonni? És habár az 1904. évi egyetemes gyűlés ismert
határozata szerint e kérdés levétetett a nyilvános gyűlési
tárgyalás és ellenőrzés teréről, még sem lehet azt a
jegyzőkönyvek holt betűi közé eltemetni. Elő és elő fog
kerülni ez ügy tárgyalása, ha nem is az életet nem
támasztó közigazgatási vagy a rendelkezésre álló csekély
adományoknak, segélyeknek önmagukat felemésztő, nagy
apparátussal dolgozó gyűléseken, hanem ott, hol erre mód
és alkalom önként kínálkozik: a hivő és az egyházért
aggódó lelkek közvetlen eszmecseréjében. Ha mi elnémulunk is; a véka alá nem rejthető, a nyilvánosság előtt
megjelenő, évről-évre nagy veszteségről tanúskodó számok magok fognak cselekvőleg, vádlólag és buzdítólag
fellépni és szólani!
Az ev. ref. egyház vesztesége a róm. kath. egyházzal szemben Magyarországon 658. Horvát-Szlavonországokban vesztesége 23, összesen 681, Nyeresége más
hitfelekezetekkel szemben Magyarországon 102, HorvátSzlavonországokban nyeresége 7, összesen 109. Ennek
levonásával az ev. ref. egyház 1904. évi összes vesztesége
42

572. Az 1903-dik évben volt 504. Jelentékeny és emelkedő, de mégis aránylag kisebb, mint az ág. h. ev. egyház vesztesége, és határozottan konstatálható, hogy habár
az ev. ref. egyház a róm kath. egyházzal szemben még
mindig állandó és emelkedő veszteségben van, más felekezetekkel szemben azonban hódit. Előnye e tekintetben
az ev. ref. egyháznak a túlnyomóan egynyelvűség és
ezzel kapcsolatban a korunkban erősen előnyomuló magyar
nemzeti szellem.
Homola István.
(Folyt, köv.)

MISSZTŐÜGY.
A Prot. Orsz. Árvaegylet közgyűlése.
A Protestáns Országos Árvaegylet május hó 12-én
tartotta 47-ik évi közgyűlését, Kovácsy Sándor ny. min.
tanácsos, a budapesti ref. egyház gondokának elnöklete
alatt, az egylet által fenntartott szegényház-téri Protestáns
Árvaházban. A közgyűlés az árvák vallásos énekével
cs Kaczián János ev. lelkész imájával kezdődött.
A jelentésből, melyet pálóczi Horváth Zoltán dr.
titkár terjesztett elő, s melyet az árvaházra vonatkozó
részben az igazgató, a számadásokra s az egyleti életre
vonatkozó részében a titkár készített, kiemeljük a következőket : Az egylet 125 árvának lelki és testi ellátásáról
gondoskodott; 101 növendéket tartott és nevelt budapesti
árvaházában, 15-öt a rozsnyói ev. árvaházban, 9 et pedig
vidéki protestáns családoknál; vallás szerint 63 ág ev.
és 62 ref. növendéket. Segélyezett 4500 koronával 41
árvát, ezek közill 13 volt növendéket a tovább tanulásra;
ezenkívül 12 kilépő növendéknek adott első segítséget.
Az árvaházban a nagy érdemeket szerzett Brocskó
Lajos igazgatón kivül 2 tanító és 2 tanítónő működik,
s a háztartást az árvaanya vezeti. Az egylet 6 osztályú
népiskolát tart fenn s a kézügyesség fejlesztésére, a
slöjd tanítására külön munkaterem van berendezve.
Az egylet vagyona 1.041,835 korona. Bevétele
volt 65,545 korona, kiadása pedig 64,709 korona. Adományok czímén 17,656 korona gyűlt be, melyből a dunamelléki ref. egyházkerület a Madas-alapból 10,000 korona
segéllyel szerepel, a női választmány tagjai pedig a
karácsony alkalmából 5006 koronát gyűjtöttek. A közgyűlés köszönetet szavazott a dunamelléki ref. egyházkerületnek a segélyért s az ügybuzgó úrnőknek, kik
között Dániel Ernőné bárónő 1039, Kovácsy Sándorné
pedig 1022 K gyűjtéssel szerepelnek. Nagyobb adományt
Fábián Gyula tett, ki végrendeleti végrehajtói díját,
2000 koronát adta az egyletnek, azért hogy egy rokonát
nevelte, a ki most a haditengerészetnél műszaki tiszt
lett, a mi kövelésre méltó példája a hálás elismerésnek.
Budapest székesfőváros 800 kor., az Egyesült budap.
főv. tpénztár és Első m. bizt. társ. 200—200 kor., a
dunamelléki ref. egyházkerület 139 kor., A magyar orsz.
közp. tpénzt. és Beliczay Bela 100 — 100 koronát adományoztak. Alapítványokat tettek: Hutter Tivadar 400 kor.,

Liedemann Sámuelnő 400 kor., dr. Zsigmondy Jenő,
Nagy Lajosné, a tiszáninneni ref. egyházkerület 200—
200 kor. és néh. Beregszászy Lajosné hagyatékából
100 kor. és dr. Schulek Vilmos hagyatékából 3000 kor.
A Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok útján Hamar István
ref. theol. igazgató 386 koronát gyűjtött. A gyűjtők
között Koncz Imre vértesaljai ref. esperes 185 kor.,
Dányi Gábor felsőbaranyai ref. esperes 105 kor. gyűjtéssel
szerepelnek. A Protestáns bál 1080 koronát jövedelmezett az egyletnek. A közgyűlés a gyűjtőknek és adakozóknak hálás köszönetét fejezte ki.
Ezután megalakította a közgyűlés a választmányt
5 évre. Megválasztattak: Kovácsy Sándor, dr. Wagner
Géza, dr. Ballagi Aladár, Beliczay Béla, Beniczky Lajos,
Bodó Gusztáv, dr. Bókay János, dr. Csengey Gyula,
Darányi Kálmán, Farkas József, Geduly Gyula, dr.
Haberern Pál, Horváth Sándor, p. Horváth Zoltán, dr.
Hutter Tivadar, Kaczián János, Kenessey Béla, br.
Kochmeister Frigyes, dr. Koller Gyula, Petri Elek,
Stephany Lajos. Gelléri Szabó János, dr. Szedenicz
Zoltán, Szilassy Aladár, dr. Szontagh Félix, Szőts Farkas,
gr. Teleky Tibor, dr. Zsigmondy Jenő; — a női választmányba pedig: Haberern Jonathánné, Antal Gézáné,
Bálint Sándorné, Dániel Ernőné bárónő, Domanovszky
Endréné, Geduly Elekné, Giergl Imréné, Gregersen
Guidbrandné, özv. Gyöngyély Jánosné, Hegedűs Sándorné,
Hunfalvy Pálné, Huzella Elekné, Koch Jánosné, Mechwart
Andrásné, Nagy Lajosné, br. Prónay Róza, Rik Gusztávné,
Stendemann Rozália, Szilassy Aladárné, Tisza Istvánné
grófné, Tisza Kálmánné, Végh Arthurné.
A közgyűlés megemlékezett még nagy halottjairól:
Bachát Dániel ev. püspök, Id. Cséry Lajos és Nádossy
Györgyről. Szász Károly ref. püspöknek pedig külön
emlékezést szentelt.
A közgyűlés után ugyanis pálóczi Horváth Zoltán
titkár olvasta fel az évi jelentésben is megjelenő emlékezést Szász Károlyról, a dunamelléki ref. egyházkerület
volt püspökéről, ki az egyletnek választmányi tagja volt.
E felolvasáson nemcsak az egylet tagjai, hanem nagyszámú vendégsereg gyűlt össze. Jelen volt az érdemes
püspök családja, Vargha Gyuláné fiával, Szász Károly
és Szász Béla is.
Egy kis ünnepéllyel fejeződött be a lélekemelő és
látogatott közgyűlés. Jakab Gizella, kereskedelmi iskolát
végzett árvanövendék szavalta el zongora- és énekkisérettel a „Mi a haza" czímű melodrámát, s a növendékek
vegyes kara szép vallásos énekeket adott elő.
Az ünnepély befejeztével az árvaházat tekintette
meg a jelenlevő közönség s elismerését fejezte ki a
példaszerű, de nem csillogásra törekvő berendezés felett,
s gyönyörködött a jó színben levő árvákon, a kiknek az
egylet egy kis vendégséget is szerzett.
Sok ilyen intézetet kívánunk az országnak. Ilyen
egyesületek segítségéve], az elzüllésnek kitett és elhagyott
gyermekek felkarolásával sok társadalmi bajt és a társadalom és haza elleni törekvést lehetne megakadályozni.

IRODALOM.
Értesítés. Az 1903-dik évben kiadott közönséges
egyházi beszédeim még meglevő csekély számú példányait
jótékony czélra — tűz által elpusztult templomunk újból
leendő megépítésére — leszállított árban, a 3 koronás
bolti ár helyett 2 kor. 40 fillér árban árúba bocsátom.
Azon lelkésztársaim, kik ezen összeget — tekintettel a
szent czélra — hozzám megküldik, a kritika által kedvezően fogadott s több száz példányban használt művemet bérmentve megkapják. — Izsnyéte, 1906. május 8.
U. p. Mező-Terebes (Beregmegye). Szentimrey József,
ref. lelkész.
Az állatok világából ismét megjelent egy füzet,
a X. kötetből a 177-dik, a mely folytatólagosan a rákokkal foglalkozik. A füzet, valamint az egész mű a kiadó
Légrády-testvéreknél rendelhető meg (V., Váczi-körút 78.).
Evangyéliomi Keresztyén Tanítások. Irta Szalay
József, nagybeeskereki ref. lelkész. IV. kötet. Ára 2 kor.
Kapható szerzőnél. Addig is, mig ismertethetnénk, felhívjuk a kötetre olvasóink ügyeimét.

EGYHÁZ.
Lelkészválasztások. A ruszti evang. gyülekezet
Kasper József, lajoskomáromi lelkészt, — a lőcsei evang.
gyülekezet Illyen Antal, gyönki lelkészt, — a mocsoládi
ref. gyülekezet Erdélyi László, mákói (Kolozsm.) lelkészt
választotta meg lelkipásztorává.
télkószkinevezés. A budapesti kir. orsz. gyűjtőfogház ref. lelkészévé, egyelőre ideiglenes minőségben,
Makay Sándor kunfélegyházi helyettes lelkészt nevezte
ki az igazságügyi miniszter.
Esperesválasztás. A veszprémi evang. egyházmegye
a Szalay Ferencz halálával megüresedett esperesi hivatalra Hofbauer Pál, bakonyszombathelyi lelkészt válasz
totta meg.
Lelkészi jubileumok. Laukó Károly, a kecskeméti
evang. gyülekezet lelkipásztora, f. hó 6-án érte meg
kecskeméti lelkészkedése 40-dik évfordulóját. Gyülekezete, a mely neki köszönheti felvirágzását s a város, a
melynek ügyeiben tevékeny részt vesz, ünnepelni akarta
Laukót ebből az alkalomból; ő azonban, gyengélkedő
állapotára hivatkozva, elhárította magától a megtiszteltetést. Ad multos annos! — Molnár István, vajai ref.
lelkész most töltötte be lelkipásztorkodása 25-dik esztendejét. Hívei ebből az alkalomból szép selyem palásttal
lepték meg, a melyet gr. Vay Ádám és gr. Vay István
vezetése alatt a presbitérium nyújtott át a jubilánsnak.
Viselje Isten kegyelmével sokáig!
Egyházkerületi gyűlések. A tiszántúli ref. egyházkerület Debreczenben, a tiszáninneni kerület Miskolczon, f. hó 16-án kezdette meg ülésezéseit. A gyűlések
lefolyásáról jövő héten számolunk be részletesen.
A budapesti Kálvineum kérdését f. hó 16-án tárgyalta a tiszántúli ref. egyházkertilet közgyűlése. A pénzügyi bizottság véleménye alapján úgy határozott, hogy
nem járul ahhoz, hogy a budapesti egyház Kálvin-téri
szűk telkén építendő Kálvineum költségeihez 65 éven
át lekösse anyagi erejét, a nélkül, hogy azzal tulajdonjogot szerezne. -— A mitől félni lehetett, íme már bekövetkezett. Már a második egyházkerületben merülnek fel
Olyan nehézségek, a melyek lehetetlenné teszik a Kálvineumnak a tervezett módon való felépítését. Az anyagi

hozzájárulást illetőleg tehát vagy más megoldást kell
választani, vagy pedig el kell majd ejteni a tervet. A
budapesti egyház, mint tudjuk, e miatt sem esnék kétségbe, mert ha nem Kálvineumnak építi is ki telkén az
új épületet, hanem bérháznak, jövedelmezőség tekintetében nem veszít, hanem csak nyer. Ebben az esetben
azonban hajlék nélkül marad továbbra is az egyetemes
egyház, sőt hajléktalanná válik a budapesti theologia is.
Keresztyén szövetség. Ily czím alatt indított meg
egy kis helyi egyházi lapocskát, a makói ref. egyház
hívei részére, Benkö Viktor ottani segédlelkész. Általánosabb, eszméitető czikkeken kivül a helyi egyház életéről
és ügyeiről hoz hetenként közleményeket. A második,
ilyen természetű lapocskát, szerkesztőjével együtt, szívesen üdvözöljük. Bárcsak volna ilyen helyi lapja minden
nagyobb gyülekezetnek.
A nagykárolyi ref. egyházmegye f. hó 1-én tartotta meg tavaszi közgyűlését Nagykárolyban. Az esperesi jelentés meghallgatása és tudomásul vétele után
megválasztották a kerületi képviselőket és az időszaki
bíróság tagjait. Mindkét választásnál az eddigiek tartották meg tiszteségeiket. A számvevőszék jelentése
kapcsán, a késedelmek és az eltérések kikerülése végett
elhatározták, hogy egy minta-számadást fognak küldeni
minden gyülekezetnek. A közpénztárnál, miután kerületi
közigazgatási költségét nem kell többé fizetni, megszüntették a lélekszám utáni 1 f i l l é r járulék fizetését. A
gyámintézeti kölcsönök kamatlábát 6°/<rra szállították le.
Ezeken kivül belkörű adminisztratív és építkezési ügyeket intéztek el.
A budapesti ref. egyház május 20-án, d. e. 10 órakor, a Kálvin-téri templomban, Bocskay István diadalainak emlékét felújító s a hős fejedelem által háromszáz
évvel ezelőtt kivívott bécsi békéért hálaadó istentiszteletet
tart. Az istentisztelet sorrendje a következő: 1. Kezdő
ének: XC. Zsolt. 1. v. 2. Rendes ének: 70. dics. 1—2.
v. 3. Imádkozik: Petri Elek ref. lelkész. 4. Karének:
Krausz Gusztáv vezetésével előadja az ifjúsági énekkar.
5. Prédikál: dr. Szabó Aladár ref. lelkész. 6. Végének:
70. dics. 7- v.
Kérelem. A legátust fogadni szokott gyülekezetek
lelkipásztorait tisztelettel kérem, hogy a mennyiben a
pünkösti ünnepekre legátust nem kívánnának, azt hozzám f. hó 25-ig bejelenteni szíveskedjenek. Hamar István, theol. igazgató.

t s K 0 L A.
A debreczeni ref. főgimnázium részére emelendő
külön épület költségeihez, mint a Debr. Prot. Lap írja,
Debreczen város pénzügyi bizottsága 400,000 korona
segélyt fog a közgyűlés előtt javaslatba hozni. A kollégium s annak főgimnáziuma Debreczen városa részéről
ezt az áldozatot meg is érdemli, mert hírét, nevét igen
nagy részben ennek az ősi főiskolának köszöni.
Az országos közoktatásügyi tanács állandó bizottságának e hónap 8-án, Fináczy Ernő dr. elnöklésével
tartott üléseben véglegesen megállapították a reáliskolai
tantervhez készült utasítások szövegét. A gimnáziumi utasításokat 1903-ban adták ki és az állandó bizottság még
ugyanabban az évben megkezdte a reáliskolai utasítások
kidolgozását s azóta állandóan napirendjén tartotta. A
tárgyalások 40 albizottság! és 8 állandó bizottsági ülést
foglaltak el s a munkálat előkészítésében az állandó
bizottság tagjain kivül 24 fölkért szakférfiúnak volt része.

Á főváros iskolái. A főváros közoktatási ügyosztálya most tette közzé a fővárosi iskolák sematizmusát.
A könyv érdekes képet ad arról, liogy az utolsó öt évben
hogyan fejlődött a főváros közoktatásügye. Ez alatt az
öt év alatt a fővárosi közoktatási intézetek száma 198-ról
264-re emelkedett. A tanácsos a meglévő intézetek fejlesztésén kivül egészen új iskolafajtákat teremtett. A
mesterinas-iskolákat szakirányúvá fejlesztette. Városi kezelésbe vette a kereskedelmi leánykurzusokat, megteremtette a gazdasági és háztartási népiskolákat, a melyekből ma már 29 intézet szolgálja a legalsóbb néposztály
műveltségi igényeit. Megalkotta a főváros legszegényebb
népének a napközi otthonokat, 5298 gyermek gondozására és ellátására. Az egész elemi népoktatást modern
alapon szervezte, az iskolák belső életét szakfelügyelettel és tudományos alapon készült utasításokkal irányította és modern iskolakönyveket adott a tanulók ezreinek
kezébe. Az iskolák adataiból kiemeljük a következőket:
A tanító személyzet ina 2065 tagú (öt évvel ezelőtt csak
1600 Volt a számuk); ebből 949 tanítónő és tanárnő,
994 tanító és tanár és 122 igazgató. A tantermek száma
1464. Az osztályok száma 1612, mely számból vándorosztály 388. A fiútanulók száma 40,412, a leánytanulóké
35,456. Az összes tanulók száma 75,868 és ezenfelül
6582 óvóiskolás és 15,124 tanuló jár a továbbképzőiskolákba. A főváros községi jellegű iskoláiban összesen
97,574 tanuló nyer oktatást. Ebből elemi népiskolába jár
60,767 tanuló (20 százalékkal több, mint öt éve), polgári iskolákba 11,653 tanuló (30 százalékkal több, mint
öt éve), iparostanoncziskolákba 10,450 tanuló (25 százalékkal több, mint öt éve), gazdasági és háztartási népiskolákba 2442 tanuló (öt évvel ezelőtt ilyen iskola még
egyáltalán nem volt), a napközi otthonokban gondozást
nyert 5298 tanuló (öt évvel ezelőtt egyáltalán nem volt
napközi otthon), óvóiskolákba járt 6582 tanuló (öt év
alatt a szaporodás 20 százalék).
Kurzus tanítók részére. A kultuszminisztérium a
nyári szünidőben a tanítóképző-intézeti tanárok, valamint
a nagyobb városok elemi s polgári iskolai igazgatói és
tanítói részére július 2-ától 28-áig terjedő időben tanfolyamot rendez, a melyen a beszédhibások kór- és gyótana, továbbá a tapasztalati gyermeklélektan kerül előadásra. A tanfolyam hallgatói egyenként száz korona
segítséget és a vakok intézetében ingyen lakást kapnak.
A kellően felszerelt bélyeges folyamodványt május 25-ig
kell a vallás- és közoktatásügyi minisztériumba (V. Holdutcza 16.) elküldeni.
A debreczeni ref. főiskola igazgató-tanácsa az
akadémiai tanács felterjesztésére elhatározta, hogy a
Debreczen városa által felajánlott két bölcsészeti tanszék felállítása iránt megteszi a szükséges intézkedéseket. Elintézte továbbá a tanároknak az igazgató-tanácsban való képviselt etésének vitás ügyét is, kimondván,
hogy az akadémiai szakok választott képviselőin kivül
a dékánok és az akadémiai igazgató is helyet foglaljanak az igazgató-tanácsban. A kerületi közgyűlésen való
képviseltetés ügye még megoldásra vár.
Bocskay-ünnepély. A budapesti főiskolák protestáns
ifjúsága f. hó 12 este szépen sikerült Bocskay-ünnepélyt
rendezett az ev. egyház Deák-téri dísztermében. A tágas
termet nagy és előkelő férfi- és női közönség s ifjúság
töltötte be. A közönség sorai között ott láttuk Zsilinszky
Mihályt, György Endrét, dr. Vécsey Tamást, dr. Bernáth
Istvánt, Petri Elek, dr. Szabó Aladár, Haypál Benő ref.,
Scholtz Gusztáv és Kaczián János evang. lelkészeket,
a ref. theol. tanárokat stb. Luther énekének közös eléneklése után Petri Elek ref. lelkész imádkozott. Utána

dr. Csuday Jenő egyetemi tanár mutatta fel szabad előadásban azokat a vallási és politikai okokat, a melyek
Bocskayt fegyverfogásra kényszerítették s ismertette a
bécsi béke tartalmát. Baja Mihály IV. éves ref. theologus Tárcza rovatunkban olvasható költeményét szavalta
el; majd pedig báró Prónay Dezső egyet, felügyelő
olvasta fel szintén Tárcza rovatunkban közölt „Emlékezéseit és tanulságait". Krausz Gusztáv énektanár vezetése alatt a ref. főgimnázium és a ref. theologia vegyeskara adott elő egy szép karéneket, s végül Kaczián
János evang. lelkész imája és a Mózes énekének első
verse rekesztette be az ünnepélyt. — F. hó 13-án folytatódott az ünneplés. Az ifjúság és a budapesti prot.
ifjúsági egyesületek, nagyszámú közönség kíséretében,
délután 3 órakor a Kálvin-térről felvonultak az Andrássyúton álló Bocskay-szoborhoz. Itt Haypál Benő budai
lelkész lendületes imája után dr. Ballagi Aladár egyet,
tanár és országgyűlési képviselő tartott emlékbeszédet,
dicsőítvén Bocskayt, mint a lelkiismereti és alkotmányos
szabadság önzetlen harczosát. GyöMssy Endre egyetemi
hallgató ünnepi ódája után koszorút helyeztek a szoborra ; azután átvonultak a Bethlen-szoborhoz, a hol
Imre József, a Bethlen Gábor-kör elnöke és Kovács
Dezső, a kör tisztviselője tartottak hazafias és lendületes beszédeket. A szép ünneplést sok ezerre menő nép
hallgatta végig s Budapestnek még nem protestáns lakói
is tudomást szereztek ez által a mi ünneplésünk nagy
jelentőségéről.

KÜLÖNFÉLÉK.
Ajánlkozás. Egy szerény igényű ref. papnövendék
a nyári szünidőre kisegítőnek vagy nevelőnek ajánlkozik.
Bővebb felvilágosítást felőle a pápai theol. akad. igazgatója ad.
Kwizda-féle restituczió-fluid lovak részére. A ki
a lovak inait erőltetett használat mellett épségben akarja
megtartani, annak nagyon is ajánljuk a Kwizda-féle
restituczió-fluid alkalmazását. Minden használat után,
miután az inakat szalmával jól megcsutakoltuk, dörzsöljük a ló lábát térdtől csüdig jól restituczió-íluiddal
s aztán pólyázzuk könnyen b e ; ez egy egyszerű és
mégis igen hathatós szer, hogy az inakat frissen és
feszesen tarthassuk. A Kwizda-féle cs. k. szabadalmazott
restituczió-fiuidnak lovak részére, tehát egy jókarban
tartott istállóban sem volna szabad hiányoznia.
Egyházi szent edények, úrvacsora-kelyhek, keresztelő kannák és medenczék, borkancsók, oltári gyertyatartókból dús raktárt rendezett be Polgár Kálmán
budapesti müötvös (üzlete VII. ker., Erzsébet-körút 29.
szám) és az érdeklődő lelkész urak kívánságára stílszerű rajzokkal, tervezetekkel ós költségvetéssel díjtalanul szolgál.

Pályázati hirdetmény.
A magyarországi ev. ref. egyház egyetemes konventjének közvetlen fennhatósága alatt álló és az északamerikai Egyesült-Államok területén működő amerikai
magyar református egyházmegyében, melyhez 12 anyaés több leány egy ház tartozik, jelenleg két lelkészi állás
van üresedésben, melyeknek betöltésére ezennel pályázat
hirdettetik.
i.

A mount-carmeli és vidéki lelkészi állás, megfelelő
lakással, stólával, a gyülekezet által biztosított 300 dollárból, a konvent elnöksége által biztosított évi 450
dollár rendes segélyből és évi 50 dollár rendkívüli segélyből álló, tehát összesen 800 dollárból álló fizetéssel
van egybekötve. Ezenfelül megengedtetik a lelkésznek,
hogy minden hó egy vasárnapján a vidéki vagy távolabbi szórványokban, telepeken istentiszteletet tarthasson,
mely alkalmakkor befolyó (évente 100 dollárra becsülhető) perselypénz őt illeti. A stóla keresztelésért 2 dollár, esküvőért és temetésért 5—5 dollár, a vidéken ez
összegek kétszerese és útiköltség. Ez állásnál a tót
nyelv ismerete feltétlenül megkívántatik.
A ivoodbridgei-carteret-portreadingi lelkészi állás
javadalma áll: lakásból Woodbridgen, stólából, azonfelül
a két egyház által adandó évi 210—210 dollár fizetésből, a konvent elnöksége által adandó 450 dollár évi
rendes segélyből és 30 dollár rendkívüli segélyből, öszszesen 900 dollár készpénzből. A stóla mindkét egyházban keresztelésért 3 dollár, temetésért és esküvőért
6—6 dollár, anyakönyvi kivonatért 1 dollár.
Felhivatnak mindazok, kik a fenti két lelkészi
állás egyikét elnyerni óhajtják, hogy kellően felszerelt
pályázati kérvényüket az egyetemes konvent alulírt világi
elnökéhez (Budapest, 11., Bimbó-utcza 7. sz. a.) 1906.
június 30-ig küldjék be.
Felhivatnak egyúttal mindazon lelkészek és lelkészjelöltek, kik az amerikai magyar református egyházmegyében missziói lelkészi állást elfoglalni haj?andók,
hogy ezen szándékukat, személyes körülményeik, nyelvismeretük stb. ismertetése mellett, ugyanott jelentsék be.
Budapest, 1906. május 11.
A magyarországi ev. ref. egyház egyetemes konventjének
elnöksége :
Br. Bánffy

Dezső,

főgondnok, világi elnök.

Kun

NYTLTTÉR.
Természetes

vasmentes

£ithion-forrás
kitünfi hatásó
vese-, hólyag-, rheuma-,
Sn k ö s z v é ö y b á n t a l m a k n á l , T i z e l e t t n e h é z s é g e k n é l , c z u k o r b e t e g s é g e k n é l , a l é g z ő - éB e m é s z t é s i s z e r v e k h u r u t a i n á l .
Salvator-fórra*
igazgatósága Eperjes

forrás
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.

Kívánatra telítésnélküli töltést is szállít a

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán.
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a

Szerk.

HIRDETÉSEK.
Országh Sándor
orgona- és
harmoniumgyáros
cs. és kir. udvari szállító

Bertalan,

püspök, egyházi elnök.

R.-Palota (Budapest mellett}
A l a p í t t a t o t t 1861-ben.

Pályázat helyettes t a n á r i állásokra.
A sepsiszentgyörgyi államilag segélyezett ev. ref.
Székely Mikó-Kollégium főgimnáziumánál az 1906/7-ik
iskolai évre, rendes tanárok nyugalomba vonulása miatt,
következő két helyettes tanári állás kerül betöltés alá:
1. egy mennyiségtan-természettanig
2. egy magyar-latin vagy magyar-német nyelv és
irodalmi.
Évi javadalom 1600—1600 korona. Ha a megválasztott helyettes tanárok közül valamelyiket az elöljáróság az internátusi és konviktusi felügyelőséggel is
megbízná, azért az intézet külön szobájában lakást, fűtést,
világítást és a konviktusban teljes élelmezést nyer.
Pályázni óhajtók felhivatnak, hogy vallásukat,
életkorukat, képesítettségüket, eddigi szolgálataikat,
védkötelezettségüket, testi épségüket és egészségi állapotukat igazoló okmányokkal felszerelt folyamodványukat
a sepsiszentgyörgyi ev. ref. Székely Mikó-Kollégium
elöljáróságához f . évi június hó 10-ig nyújtsák be.
Az alkalmazottak állásukat 1906 augusztus hó
30-ikán kötelesek elfoglalni.
Az ev. ref. Székely Mikó-Kollégium elöljáróságának
Sepsiszentgyörgyön 1906 május 12-ikén tartott üléséből.
Olass Ferenez,
Dr. Bodor Tivadar,
kollégiumi főgondnok, elnök.

kollégiumi tanár, jegyző.

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n .

Az 1 8 8 $ . é v i k i á l l í t á s o n « N a g y d i s z o k l e \ é l »
és
« F e r e n c z - J ó z s e f l o v a g r e n d d e l " , az 1 9 0 4 . é v i v e s z prémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azonkívül s z á m t a l a n k i t ü n t e t é s és e l i s m e r é s .
Készít k e l l e m e s és t ö m ö r h a n g ú , legjobb és legújabb rendszerű o r g o n á k a t . Elvállal javításokai
és á t a l a k í t á s o k a t . Kisebb o r g o n á k k é s z l e t b e n v a n n a k . Szolid m u n k a és j u t á n y o s á r a k . Áz o r g o n á k
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy
a g y á r a l a p í t á s a ó t a 4 0 0 - n á l t ö b b ú j o r g o n a lett
m e g r e n d e l v e és k é s z í t v e .
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Ezen czégláblán ismerhetők lel azon üzletek, a melyekben
egyedül árusíttatnak
eredeti SINGER varrógépek.

tervezet kiván
küldetik.

útra

szorulnak
Csak arra kérünk
ügyelni, hogy kell
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Singer Co. Varrógép Részv. T á r s .
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PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.

Pontos

21. szám.

és

legjobb

órák 5 évi jótállás mellett,
egyházi szent edények,
= úrvacsora-kelyhek, =
borkancsók, keresztelőkannák és medenczék,
arany és ezüst ékszerek, evőeszközök,
= =
chinaezüst dísztárgyak.
= :
J a v í t á s o k r a és vidéki m e g r e n d e l é s e k r e
gondot

fordítok. — Árjegyzék
ingyen és

különös

2 0 00

rajzzal

bérmentve.

POLGÁR KÁLMÁN m ű ó r á s
Budapesten, Erzsébet-körűt

29.

Három szenzácziós theologiai újdonság.
I. APOLOGÉTIKA.
í r t a : E r ő s s L a j o s debreczeni ev. ref. theologiai

ül. DEBRECZENI LELKÉSZI TÁR.
tanár.

I. rész Az Istenről. II. rész A világról. III. rész Az emberről. IV. rész A vallásról. Hasonló nagyszabású munka
a magyar theologiai irodalomban még nem jelent meg.
Ára a 356 oldalra terjedő nagy 8-adrét alakú kötetnek
csinos vászonkötésben 8 korona.
Megszerezhető havi 1 koronás részletfizetésre is.

II. EGYHÁZI BESZÉDEK.
í r t a : Lévay L a j o s sárkereszturi ev. ref. lelkész. A nép-

szerű szerző műveinek ez már IV. kötete, melyet bővebben ismertetni feleslegesnek tartjuk. Szerző munkái
közkézen forognak és bátran állithatjuk, hogy a gyakorlati szükségletének megfelelőbb mű még nem jelent
meg a könyvpiaczon. A kötet tartalmaz 17 egyházi beszédet, függelékül szertartási beszédet ós imákat, még
pedig 1 keresztelési, 1 egyházkelési, 1 konfirmácziói,
2 esketési és 1 áttérőhöz intézett beszédeket, részben
megfelelő imádságokkal együtt; négy halotti beszédet
és végül egy emlékbeszédet Szász Károly püspök felett.
Ára a 232 oldalra terjedő nagy 8-adrét alakú kötetnek
csinos és erős vászonkötésben 6 kor.
Megszerezhető 1 koronás havi részletfizetésre is.

(Gyakorlati ev. ref. Papi Lesikon.) III. kötete. Szerkeszti
S. Szabó József felavatott lelkész, debreczeni kollégiumi
tanár. Ezen nagyszabású műnek immár III. kötete jelent
meg. A szerkesztő legnevesebb irói gárdának tagjaival állította össze, figyelembe véve az I. és II. kötetre
beérkezett észrevételeket, úgy hogy ezen kötet világos
kincsesbányája az egyházi beszédek gyűjteményének és
hisszük, hogy ennek kiadásával szolgálatot tettünk a
nagytiszteletű lelkészi karnak. Ára az 592 oldalra terjedő nagy 8-adrét kötetnek csinos és erős vászonkötésben 10 K. Az egész 12 kötetre terjedő mű ára 120 K.
Megrendelhető havi 2 koronás részletíizetére is.
Az itt felsorolt 3 munka együtt egyszerre megrendelve megszerezhető 2 koronás kedvezményes havi
részletfizetésre is.
Megrendelések küldendők:
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D
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előbb László Albert és társa
protestáns irodalmi könyvkiadóhivataláfoa
DEMÍECZENBJKN,

Kossut h-utcza

11.

szám.

á MAGYAR REMEKÍRÓK
a magyar irodalom főművei
kilenczedik sorozata most jelent meg akövetkezö kötetekkel:
D e á k F e r e n c z m u n k á i b ó l . I. k ö t e t . Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Wlassics Gyula.
M a g y a r n é p d a l o k . Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta
Endrődi Sándor.
M i k e s K e l e m e n t ö r ö k o r s z á g i l e v e l e i . Sajtó alá rendezte és
bevezetéssel ellátta Erődi Béla.
P e t ő f i S á n d o r m u n k á i . I. é s I I k ö t e t . Kisebb költemények
Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Badics Ferencz.

A már előbb megjelent nyolez sorozatban
müvek jelentek meg:
akad. szobrász

ELSŐ ORSZ. SZABADALMAZOTT

SIREMLÉKMÜ GYÁROSOK
BUDAPESTEN.

Főraktár é s Iroda:
Kerepesi-út 9 0 . sz.

legjobb

A

kályhákat és vjflL kandallókat
ii.

szállít

H E / I M !

M ^ o t k C caászáixi ég k:irál-yi
I I *

gjjpIlP

udvari

szállító

B u d a p e s t ,
T b o n e t - u d L v a r .
' K ü l ö n l e g e s s é g e k ; t e m p l o m o k , családi házak, iskolák
irodák stb, részére. T ö b b
m i n t 1 0 0 , 0 0 0 van b e l ő l e i i r s ^ n á ' a t b a u

f

MEIDINGEK-OFEN
0 H .

HE

M

Valódi
osak ezzel
j eag yvódőgyei.

O r és
g oköltségvetések
n a é p í t é s iIngyen
m űés
i r bérmentve.
atézet.
, Prospektusok
( Beszerezhető csakis a gyárban vagy a
raktárban.
Budapesten Thonet-udvarban.
M á r i a
'jtospsn iO.

R i e g e r Ottó

villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

Budapest, VII., Garay-utcza 48.
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Ferencz József-rend lovagja.
A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
csőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 30 év óta 98ü
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt árban elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kívánatra díjmentesen.

a következő

A r a n y J á n o s m u n k á i . I. I I . I I I . é s I V . k ö t e t . Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Riedl Frigyes.
A r a n y L á s z l ó m u n k á i . Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta
Kozma Andor.
B a j z a J ó z s e f m u n k á i . Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta
Badics Ferencz.
B a l a s s a B á l i n t b á r ó é s Z r i n y i M i k l ó s g r ó f . Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Széchy Károly.
C s i k y G e r g e l y s z í n m ű v e i . Sajtó alá rendezte és bevezetéssel
ellátta Vadnay Károly.
C s o k o n a y V . M i h á l y m u n k á i . Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Bánóczi József.
C z u e z o r G e r g e l y k ö l t ő i m u n k á i . Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Zoltvány Irén.
E ö t v ö s J ó z s e f b á r ó m u n k á i b ó l I . k ö t e t . S a j t ó alá rendezte
és bevezetéssel ellátta Voinovich Géza.
G a r a y J á n o s m u n k á i . Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta
Ferenczi Zoltán.
G y ö n g y ö s i I s t v á n m u n k á i . Sajtó alá rendezte és bevezetéssel
ellátta Badics Ferencz.
G v a d á n y i J ó z s e f é s F a z e k a s M i h á l y . Sajtó alá rendezte és
bevezetéssel ellátta Iségyesy László.
K a t o n a J ó z s e f é s T e l e k i L á s z l ó g r ó f . Sajtó alá rendezte és
bevezetéssel ellátta Rákosi Jenő.
K a z i n c z y F e r e n c z m ű v e i b ő l Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Váczy János.
K e m é n y Z s i g m o n d b á r ó m u n k á i b ó l . Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Gyulai Pál.
K i s f a l u d y K á r o l y m u n k a i . I . k ö t e t . Sajtó alá rendezte és
bevezetéssel ellátta Heinrich Gusztáv.
K i s f a l u d y S á n d o r m u n k á i . I . é s I I . k ö t e t . Sajtó alá rendezte
és bevezetéssel ellátta Heinrich Gusztáv.
K ö l c s e y F e r e n c z m u n k á i . Sajtó alá rendezte és bevezetéssel
ellátta Angyal Dávid.
K o s s u t h L a j o s m u n k á i b ó l . Sajtó alá rendezte és bevezetéssel
ellátta Kossuth Ferencz.
K u r u c z k ö l t é s z e t . Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta
Erdélyi Pál.
M a d á c h I m r e m u n k á i . Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Alexander Bernát.
P á z m á n y P é t e r m u n k á i b ó l . Sajtó alá rendezte és bevezetéssel
ellátta Fraknói Vibnos.
R e v i c z k y G y u l a ö s s z e s k ö l t e m é n y e i . Sajtó alá rendezte és
bevezetéssel ellátta Koroda Pál.
G r ó f S z é c h e n y i I s t v á n m u n k á i b ó l . I . k ö t e t . Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Berzeviczy Albert.
S z i g l i g e t i E d e s z í n m ű v e i . I. ó s I I . k ö t e t . Sajtó alá rendezte
és bevezetéssel ellátta Bayer József.
T o m p a M i h á l y m u n k á i . I . I I . I I I . é s I V . k ö t e t . Sajtó alá
rendezte és bevezetéssel ellátta Lévay József.
V a j d a J á n o s k i s e b b k ö l t e m é n y e i . Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Endrödi Sándor.
V ö r ö s m a r t y M i h á l y m u n k á i . I. I I . I I I . I V . V. é s V I . k ö t e t .
Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Gyulay Pál.
A M a g y a r R e m e k í r ó k g y ű j t e m é n y e tizenegy 5 kötetes
sorozatban jelenik meg. A t e l j e s 5 5 k ö t e t e s m u n k a á r a 2 2 0
k o r o n a ; az ennek kiegészítőjeként megjelent S h a k s p e r e ö s s z e s
m ű v e i h a t k ö t e t b e k ö t v e ára 30 korona, m e l y e t a M a g y a r
R e m e k í r ó k vevői 20 k o r o n a k e d v e z m é n y e s á r o n k a p n a k .
Megrendeléseket elfogad minden könyvkereskedés és a

FranMin-

Társulat

magyar irodalmi intézet és könyvnyomda.
(Budapest, IV., Egyetem-u. 4.)

Mindennemű

iskolapadok,
iskola-, fornaés

óvodaberendezések
és szabadalmazott

gyermekpadok
gyártása.

A gyönyörű hang, melyet a világhírű, legjobb gyártmányú,
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng dicséretet. 65 írttól minden árban kapható.

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár.

STOWASSER J • hangszergyáros,
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, miivészek szállítója.

Budapest, I I , Lánczhíd-utcza 5.
Az összes hangszerek
javítása különleges szakszerű pontossággal, jutányos árban; kezesség
minden egyes h a n gszernél.

Árjegyzékkel készséggel szolgálunk ingyen
és bérmentve.
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kérjen mutatványszámot Sárospatakról.
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Árjegyzék, minden egyes
hangszernél külön, kívánatra b é r m e n t v e küldetik.
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Kivitel nagyban és kicsinyben.

Párisi világkiállítás : Grand-Príx. 1900.

Kwizda

Ferencz

János

c . és kir. osztrák-magyar, kir. román és bolgár
berezegi udvari szállító,
kerületi gyógyszerész Korneuburgban, Bécs mellett.

Jóhangú iskola-hegedűt

KWIZDA-féle RESTITÜTIONSFLUID

a in. kir. z e n e a k a d é m i a
szállítójánál

Reményi Mihálynál

cs. és kir. szab.
mosóvíz, lovalt, részére.

3 f r t 50 kr.-tól feljebb
m i n d e n á r o n legjobban leket
beszerezni.
Bndapest, Király-u. 44/P.

1 üveg ára 2 korona 80 fillér.
Negyven év óta az udvari istállókban, a katonaság és magánosok nagyobb istállóiban használatban van nagyobb munkánál
elő- és utóerősítőül, inak merevségénél stb. Azidomításnál kiváló
munkára képesíti a lovakat.

Mesterhegedűk, fuvolák, klarinettek. szárnykürtök, citerák, cimbalmok 5 évi jótállás-

sal. Quinttiszta „Burmester"h u r o k . Finom franezia vonók és tokok.
Javítások művészies kivitele.

Ili

Hangfokozó gerenda!

^llÉiiiííllW í;liJÉÍ/
^ S j l B l i y
^^Mm^i^

mely által bármely hegedű vagy gordonka
sokkal jobb, erősebb és kellemesebb
hangot kap.

•

Kwizda

Fluidja

Kigyó védjegy (Turista-fluid).
Régi jóhírű aromatikus szer
(bedörzsölésre) az emberi test
izmainak erősítésére és edzésére. Eredményesen használva
turisták, kerékpárosok s lovaglók
által nagyobb túrák utáni erősítésre és erőgyűjtésre.
Ára Vx palaczk 2 K — fül.

, V* . 1 , 20 „
Képes ftrjeeryzék ingyen és
bérmentve.
Főraktár Magyarország részére :

Török József gyógyszerésznél.

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
Világhírű

harmoniumok.

Grammophon
beszélő-gépek
dús választékban legolcsóbb
árakon.
Grammophónról külön árjegyzék kérendő.

Bpest. Király-utcza 12 és Andrássyút 26. számj
HORNYANSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.

PROTESTÁNS
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP

Hirdetési díjak :
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor.
Fél oldal
20 kor.
Negyed oldal
10 kor.
Nyolczad oldal
5 kor.

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő :

HAMAR

ISTVÁN.

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a h o v á a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendők.

Megjelenik minden vasárnap.
Előfizetési ára :
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 k o r o n a ,
negyedévre : 4 kor. 50 fillér.

T A R T A L O M . V e z é r c z i k k : Az új korszak és az 1848. XX. végrehajtása. Hamar István — I s k o l a ü g y : Nemzeti nevelés. Keresztesi Samu. — T á r e z a : Bocskay 1606—1906. Horváth József. — Emlékezzünk régiekről. B. Pap István. — B e l f ö l d :
A tiszántúli ref. egyházkerület közgyűlése Eeferens. — A tiszáninneni ref. egyházkerület tavaszi közgyűlése. Péter
Mihály. — M i s s z i ó ü g y : A Brit- és Külföldi Bibliaterjesztő-Társulat működése 1905-ben. — I r o d a l o m . — E g y h á z .
Iskola. — Egyesület. — Gyászrovat. — Különfélék. — Pályázatok. — Hirdetések.

Az ú j korszak és az 1848. XX. végrehajtása.
A legutóbb lezajlott képviselőválasztások, a
mint előre látható volt, elsöpörték a régi szabadelvű pártot, s bár megerősödve hozták be a hatvanhetes alkotmány- és néppártot, egészen új képet
adtak a képviselőháznak a 48-as abszolút többség megteremtésével.
Politikai napilapjaink ezt a pár évvel ezelőtt
még lehetetlennek ítélt pártalakulást „új korszak
képen mutatják fel s abból olyan következtetéseket
vonnak el a jövőre, a melyek, ha tényleg valóra
válnak, nemcsak a törvényhozó testület összetételében, hanem állami, nemzeti életünk egész vonalán új helyzetet teremtenek.
Politikával e lap hasábjain nem foglalkozunk,
s így az új alakulásból a tisztán a politikai életre
vonatkozólag elvont következtetések sem lehetnek
e helyen fejtegetésünk tárgyai. A mi azonban az
új helyzetnek kulturális vonatkozásait illeti, a melyeknek keretébe beletartozik az egyházi es az
iskolai politika, már közelről érdekelnek bennünket és szükség, hogy felettök elmélkedjünk.
A politikai lapok által „új"-nak minősített
korszakban egy olyan párt került uralomra, a
mely a nemzeti önállóságnak s a magyar nemzeti
fejlődésnek volt szószólója és harczosa. Ez a párt
eddigelé csak a hatalom birtoklása nélkül hangoztathatta jelszavait. Most azonban hozzájutott a
hatalomhoz is. A legkevesebb tehát, a mit tőle
elvárhatunk: a jelszavaknak valóra váltására irányuló őszinte, becsületes törekvés.

1848-as az új képviselőházi többség czíme.
Tagjai közül három foglal helyet a kormányban
is. Csak természetes tehát, hogy programmjában
a 48-as elveknek kell képezniök az alapot, és
pedig nemcsak az állami- és gazdasági-, hanem a
kultúrpolitika terén is.
A 48-as idők és elvek hozták létre az 1848.
XX. t.-czikket is, a mely, ha történtek is annak
szellemében törvényhozási intézkedések, egészében
véve mégis végrehajtatlanul szerepel törvénykönyvünkben. Elvárjuk tehát, hogy a parlamenti többség és a jó részben ebből a többségből alakult
kormány oda írja megoldandó feladatai közé az
1848. XX. t.-cz. végrehajtását is, abban a szellemben, a melyben a protestáns egyházak annak
végrehajtását követelik.
Nélkülözhetetlen a törvény ily szellemű végrehajtása ahhoz, hogy magyar prot. egyházaink a
papiroson biztosított teljes egyenlőség és viszonosság birtokába jutva, végrehajthassák a haladó
idő által követelt reformokat, megteremtsék az új
alkotásokat és ekképen felszabadult erőiket minden
korlátozás nélkül vihessék bele a nemzet jövendő
nagyságát és boldogságát czélzó küzdelembe.
Hogy mit szándékozik tenni az új politikai
többség és az új kormány e tekintetben? addig,
míg a kormány-programm a törvényhozás két házában publikálva nincs, bizonyosan meg nem
mondhatjuk. Már eddig is áll azonban előttünk
két tény, a mely egymással bensőleg bizonyára
összefügg s a melyekből következtetéseket vonhatunk el.

A tüdővész terjedésének meggátlása czéljából 21211/1905. sz. a. kötelezöleg elrendelte a nagym. magy. kir.
se1, E s z e r m a
vallás- és közoktatásügyi
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Budapesten, Szív-utcza 4 3 . szám alatt, mint e szer gyártására és szétküldésére egyedül jogosított tulajdonosoknál rendelhető meg. Az „Utasítások" bérmentve.
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Az egyik a trónbeszédnek az 1848. XX.
végrehajtására vonatkozó kijelentése, a másik a ref.
zsinatnak június hó 20-dikára történt összehívása.
A trónbeszéd ezt a kijelentést teszi: „Feladatunkat képezi kultúránknak fejlesztése, a vallásügyi téren a katholikus autonomia ügyének előbbrevitele, az alpapság jövedelmének kiegészítése s az
1848. XX. t.-cz. végrehajtása iránt elvállalt kötelezettségek fokozatos teljesítése". Ez a kijelentés
tehát az új országgyűlés megoldandó feladatai közé
sorozza az 1848. XX. fokozatos végrehajtását. S
hogy a kormány és a törvényhozás tényleg hajlandó is erre, biztosan következtetjük a ref. zsinat
ötödik ülésszakának összehívásából. Az előbbi ülésszak épen azért halasztotta jobb időkre a már
megalkotott törvénykönyv felterjesztését, mivel az
akkori politikai viszonyok között nem remélhette
a királyi megerősítés anyagi feltételeinek megnyerhetését. Ha tehát most elérkezettnek látta az
elnökség a zsinat összehívására es a törvénykönyv
felterjesztésére az alkalmas időpontot, bizonyára
eleve tájékozást szerzett a kormány körében a felől,
hogy az anyagi feltételeknek, az 1848. XX. t.-cz.
szellemében való biztosítása már az átmeneti időszakban is lehetséges.
Ez a két tény, így összekapcsolva, reménységet nyújt arra nézve, hogy az 1848. XX. t.-cz.
végrehajtása megtörténik s prot. egyházaink olyan
helyzetbe jutnak, a melyben nagy feladataikat
megoldhatják.
A mikor azonban a felett örömünket kifejezzük, nem hallgathatjuk el azt sem, hogy az 1848.
XX. t.-cz.-nek csak „fokozatos" végrehajtása nem
elégít ki bennünket. Nem azért nem elégít ki,
mert békességes időkben ily módon is nem lehetne
eljutni a törvény szellemének teljes végrehajtására;
hanem azért, mert így a fokozatos végrehajtás
csak az évi budget keretében töténhetvén, egyházunk nagy érdekei a változó politikai viszonyoktól, a változó parlamentektől és a változó kormányoktól tétetnék örökösen függővé, holott az volna
a kívánatos, hogy ennek a már eddig is sokban
hátráltató függésnek vége vettessék s egyházaink
a politikai alakulatoktól egészen függetlenül hajthassák végre a szükséges reformokat és végezhessék valláserkölcsi és kulturális munkájukat.
A magam részéről tehát sokkal szivesebben
látnám, ha a 48. XX. végrehajtása nem az évi
állami költségvetések keretében, hanem a szükségleteket fedezni képes tőke rendelkezésre bocsátása
formájában történnék.
Gróf Apponyi Albert kultuszminiszter még képviselő korában szintén erre az álláspontra helyezkedett. Nem tartom tehát lehetetlennek, hogy ha
egyházaink ezen az alapon kívánnák a törvény
végrehajtását, elutasíttatnának.

Tudom ugyan, hogy a budgetszerü fokozatos
végrehajtásnak is vannak barátai, főként azért,
mivel e mellett a szükségletek bizonyos időközökben revízió alá vehetők s fokozódottságuk esetén
is kielégíthetők (ha ugyan a kormányok és a törvényhozás vállalkoznának arra), míg a dotáczió megadasa esetén az egyházaknak abból kellene fedezniök ad infinitum szükségleteiket. Azonban, mivel
senki sem tudja előre a jövő fejleményeit, én
inkább elfogadnám a dotácziót egyszersmindenkorra
is, mintsem hogy a „fokozatos" végrehajtás mellett örökös függésben hagyjam a politikai helyzetektől egyházunk nagy érdekeit. Mert én részemről
inkább szeretnék lenni független ember a magam
kis birtokán, mint olyan gazdag lenni, a kinek
vagyonát a politikai börze egyetlen manővere is
semmivé teheti.
Nem a „jobb ma egy veréb, mint holnap
egy túzok" politikája ez, hanem annak a szeretetteljes aggodalomnak a kifolyása, a mellyel egyházam sorsát figyelem, s a melyből kifolyólag
szeretnék kirekeszteni életéből minden olyan külső,
tőle nem függő körülményt, a mely szabad fejlődésében és munkájában, ha csak egy időre is,
megakaszthatná.
Szerintem tehát arra kellene törekednünk,
hogy az 1848. XX. végrehajtása állandó dotáczió
formájában történjék. S ha az „új" korszak parlamenti többsége valóban 48-as, nem hiszem, hogy
e törekvésünk hiábavaló lehetne.
Hamar

István.

ISKOLAÜGY.
Nemzeti

nevelés.

A nemzet győzelmesen került ki a végetlennek
látszó nyomorból és szenvedésből, s az új idők új emberei az öröm tüzét lobbantják lángra, midőn az ország
különböző helyein megjelenve, feltárják gondolataikat,
s az irányt, mely felé küzdelmeikben haladni s a nemzetet vezetni akarják.
Mindaz, a mi a magyar nemzet izmosodását, erősödését és fejlődését czélozza, természetes, hogy minket
is közelről érdekel; de legközvetlenebbül érint mégis
a nemzet valláserkölcsi élete, s ez életnek nemesítése,
melynek igyekeztünk eddig s igyekezünk ezután is híven,
becsületesen szolgálni.
A mikor az állam és egyház életében új alakulások támadnak s az alakulásokkal új emberek lépnek
a küzdőtérre: a nemzet szeme várakozással s bizonyos
reménykedéssel pihen meg azokon, a kik hivatva vannak,
hogy egy jobb, boldogabb jövőnek rakják le alapjait,
s ez alapokon felépüljön a nemzet boldogságának dicsőséges temploma.

Ilyen reménykedéssel tekintünk mi a kultuszminiszterre, a ki életének, tevékenységének legnagyobb
részét ideális eszmék megvalósításának szentelte. És ha
eddig, mint közharczos, tudott eredményeket elérni,
mennyivel inkább remélheti a nemzet, hogy midőn nemcsak vezető, hanem intéző, kormányzó hatalom is van
kezében, lelkének minden erejével azon fog munkálkodni, hogy magyar hazánkban mindenki magyar legyen,
mindenki e haza hű fiának vallja magát, büszke levén
magyarságára.
Hogy ez ma még nincs így. mindenki tudja. Hogy
hazánk különféle nemzetiségei még nem olvadtak össze
velünk érzésben, gondolkozásban és törekvésben, ismeretes. Hogy vannak széthúzások, a haza ellen irányuló
törekvések: ez csak a nevelés következménye lehet. A
múltnak mulasztásaiért nem vádolunk senkit; de a jövőtől nemcsak szabad, hanem kell is, hogy e tekintetben
többet, jobbat reméljünk és követeljünk.
Nem akarunk mi tűzzel-vassal pusztítani, hogy
aztán a romok fölött keserű könnyeket kelljen hullatnunk ;
de akarnunk kell, hogy a türelem és szeretet lelkével
hazánk és nemzetünk részére meghódítsuk mindazokat, a
kik a nemzet szívétől távol állanak, vagy ép e szív ellen
fordítják gyilkoló fegyvereiket. Akarnunk kell, hogy e
fegyverek áldást osztó eszközökké váljanak, a magyar
haza és magyar nemzet javára ; mert nemcsak a romboló
munkában nyilatkozik erő, hanem sokkal inkább azon
türelemben és szeretetben, mely a rombolókat is lefegyverezi. Es ha ezt akarjuk, nem volna meg bennünk az
erő is akaratunk érvényesítésére? Nem volnánk képesek
a nemzetiségekkel magunkat, hazánkat és nemzetünket
megkedveltetni, megszerettetni? Ha megismernék a nemzetiségek, hogy a mi javunk az ő javuk is, a mi boldogságunk az ő boldogságuk is: nem omolnának le a
választó falak, melyeket ma még oly sokszor döngetnek
mindkét oldalról?

Az igazi felvilágosodás emelése, a sötétség, maradiság rombolása, az ember és ember közötti válaszfalak megszüntetése, az emberek egyenlő értékelése,
a kötelesség felismerése ós becsületes betöltése, az
igazság szeretete és annak érvényesülése, az emberben az istenkép fölismerése ós becsülése, a szeretet
magasztos eszméjének nemcsak hirdetése, de annak az
életbe való bevitele, megvalósítása, — ezek szerintünk
azon nevelési elvek, melyeknek a gyermekek lelkébe
való átültetése által nemzetünk naggyá, értékessé lehet,
nemcsak hazánk határain belül, hanem azokon túl, a
külföld, a nagy világ szemei előtt is.

Hogy ezen elvek ép az utóbbi években a nevelés
terén nagyon sokat szenvedtek, vagy épen figyelmen
kivül hagyattak, tekintsük meg csak ifjaink nagy tömegét,
s azt tapasztaljuk, hogy a kötelesség megismerése és betöltése igen-igen meggyengült, s helyére a könnyű szerrel
való élés, sőt sok esetben a léhaság, tétlenség léptek.
A valláserkölcsi élet oly laza, hogy arról a legszomorúbb
és legsötétebb képet lehetne megfesteni. S ebben nagy
része van a napi sajtó azon részének is, mely örökös
szenzácziós események, erkölcstelen léhaságok hajhászása
és kürtölése által igyekszik közönsége — melyet maga
teremtett — vágyait kielégíteni. Komoly, mindig erkölcsi
tartalommal megtöltött lapok hatalmas tényezői a nemzet
szellemi megerősödésének ; annak híján pedig a romboló,
pusztító miazmák terjesztői, melyek nem érdemelnek
mást, minthogy elpusztíttassanak.
Az iskolák elégtelensége és túlzsúfoltsága is nagy
oka annak, hogy nevelésünk nem olyan, mint a milyennek lennie kellene. Csodálatos az, hogy Magyarországban mindenre van pénz, csak a nevelésre nincs, holott
nem lehet oly tőkebefektetés, mely a nemzetnek annyi
kamatot hajtana, mint ép a nevelésre fordított összeg.
Nem hiszem, hogy volna kulturnép, mely tanítóit, a
nemzet nevelőit oly nyomorultul szegényesen díjazná,
S erre szerintem nincs más eszköz, mint a nem- mint a magyar. Egy urasági kocsis, egy főúri kapus,
zeti, de szeretetteljes nevelés. S a nevelés apostolai: kik egy-egy fel- vagy bevonulásnál szerepelnek, nagyobb
a papok és tanítók. Első sorban tehát ezeket kell meg- jólétben élnek, mint a nemzetnek igazán napszámosai:
nyernünk a magyar nemzet nagy és szent ügyének; a tanítók. És ha nagy és gazdag főuraink nem tudják,
ezeket kell a nevelés által oda emelni, hogy szívüknek vagy nem akarják az embert végzett munkája szerint értédobbanása, lelkűknek gondolata a magyar hazáé és kelni : végre a törvényhozásnak kell már a 12-ik órában,
nemzeté legyen. A pap- és tanítóképző-intézetekbe kell a XX. században e szégyenletes állapotot megszüntetni.
bevinni a nemzeti szellemet, s azt fejleszteni, megerőVárjuk Apponyi Albert minisztertől, hogy a nemzeti
síteni annyira, hogy a templomokban és iskolákban nevelést minden irányban fejleszteni s erősíteni fogja,
munkálkodó papok és tanítók, prédikálásukkal és iskolai s a tanítókról nemcsak a rideg ész számítása, hanem
tanításukkal igazi magyarokká neveljék a jövendő nem- a nemesen érző sziv parancsa szerint is gondoskodni
zedékét.
fog. Várjuk ezt tőle, mert saját szavai szerint: „fel akarja
S én, a ki nem vagyok barátja az iskolák államo- szabadítani lelküket mindentől, a mi a kötelességteljesísításainak, mert hiányzik azokból az igazi valláserkölcsi tésnek alapját, az önérzetet sértheti". S várjuk, mert ha
nevelés, a nemzetiségek mindenféle iskoláját államosíta- miniszteri feladatát így körvonalozta: „tartalmat annak
nám, hogy a „nyelvében él a nemzet" hangzatos szavak csak az erőteljes nemzeti élet, a nemzeti egységet összeforrasztó tényezőknek fejlődése adhat és ezek közt a
valóra is válnának.
De nemzeti nevelés alatt nem csupán a nemzeti- tényezők között talán legelső helyen áll egy erőteljes,
ségek megmagyarosítását értem, hanem a nemzeti szel- hatalmas, virágzó, lendületes nemzeti kultura," — akkor
lemnek megerősítését minden vonalon, minden irányban. kell is, hogy e feladat megoldására törekedjék.
Keresztesi Samu.
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Mint viharvert madár, száguld a képzelet
Fényben úszó rónák s komor bérezek felett,
El-vissza a múltba, hol annyi köny s bánat
Hirdeti sebeit e vérző hazának;
Hol tenger a bú a cseppnyi öröm között,
Hol a megtört remény mély gyászba öltözött,
S vésztüzek lobognak körül a határon! . . .
Borulj rám, ringass el, enyhetadó álom 1 . . .
Leszálltak a terhes, gomolygó fellegek.
Világtalan éjfél vonta be az eget.
Csak a félhold halvány, vérpiros sugára
Vetett baljóslatú fényt ősi Budára;
Csak a német vasa zörrent a vak éjbe,
Mikor orvul döfte az alvók szivébe,
A magyart, a székelyt rabbilincsbe verék,
Sírva húzta a nép a „Básta szekerét".
S hogy még mélyebb legyen a szabadság sírja,
A prágai zsarnok büszke dölyífel írja:
„Ledöntöm a régi szabadság sánczait,
Omoljon elém a legfőbb úr is : a hit!
A római krédót ki nem hiszi, lássa,
Mily keserves, gyászos lészen pusztulása.
Szabad vallás, törvény? — előttem mind semmi,
Minden rabszolgának egy hiten kell lenni I"
A porig alázva haldoklott a haza,
Úgy tetszék: elveszett örökre igaza.
A ki meghallgassa könyörgését, nincsen,
Elfordítá arczát tőle a jó Isten.
De nem 1 . . . annyi ajak nem esdett hiába,
Kürtnek szava zendült a nagy éjszakába . . .
— Ébredés szózata! — az álmosdi síknál
Megfúvatta kürtjét hős Bocskay István!
Bűbájos, csodás hang! zengő szózatára
Reszketve inog meg Bécsnek büszke vára,
A merre ez szárnyal, az ellen futva fut,
Nyomában bosszuló, diadalmas hajdúk.
S fölkél mind a nemzet, bátran áldozni vért:
„Az igaz hitért s az ősi alkotmányért".
S e szent zászló alatt mindjobban közeleg
A győzelmes vezér s győzhetetlen sereg.
Jövel szabadító, vezérlő Mózesünk!
Nehéz rabságunkból menekvést keresünk.
Vezess a szolgaság kietlen tájirul
Az igéretföldre, hol szabadság virul.
Mit véres háborúk villámi közt szerzett
Féltett kincsül, Ősi örökül e nemzet,
Hódítsd vissza régi jogát a magyarnak,
Űzd el, kik bennünket rontani akarnak.

Jövel fejedelmünk, hitünk bátor őre!
Vigy az igazságnak ösvényén előre.
Ne legyen rabmadár többé a hő ima,
Szabadon lehessen az égbe szállnia.
Szabadon dicsérje a szárnyaló ének
Kegyét a magyarok erős Istenének.
Ármány és erőszak tűnjön el örökre,
Szabad legyen a hit égbevágyó röpte!
Szent hévtől sugárzó fény övezi arczod,
Áhítatos szívvel úgy vívod a harczot.
Nem él benned önzés, hatalom rút vágya,
Csak egy eszme s ez: a haza boldogsága.
Forgandó szerencse kénye nem szédít el,
Csak a honért küzdesz, törhetetlen hittel,
Kelet ura néked bár koronát kinál,
Szilárdan állsz néped ősi jogainál.
Oh jövel Prófétánk! Igéd bölcsesége,
Mint a harmat hulljon híveid szivébe
S ékítse az erény legszebb virágával,
Hit- s hazaszeretet örök tavaszával.
Te mondád : nem lehet semmi olyan drága,
Mint a magyar vallás és hon szabadsága,
Mert csak úgy maradhat e földön a magyar,
Ha érette élni-halni tud és akar.
Oh jövel! . . . De íme suhanó, gyors szárnyon
Hirtelen elszáll a ragyogó, szép álom
S vele együtt a mult homályos ködébe
Merül dicsőségünk tündökölő képe.
Nem jösz mi vezérünk ! — hiszen szunnyadsz régen
Három hosszú század mélységes ölében,
Csak a hála virraszt sírodnak felette,
Nemzetednek áldó, örök kegyelete.
Ám fényes tetteid vezérlő szentlelke
Ébredjen mibennünk dicső új életre,
S ha szenvedés, bánat kétségi közt remeg,
Áhítat tüzével keblünket töltse meg.
Adj törhetlen erőt hitünk oltalmára,
Hogy a mit szereztél: vallásunk oltára
Fényben, dicsőségben örökre megálljon,
Nála a csüggedt sziv enyhülést találjon.
Míg nagy neved zengi millióknak ajka,
Országod téréit szabad nemzet lakja.
S az evangéliom mennyei forrása
Szabadon csergedez néped vigaszára.
Szent eszményeidért nem vívtál hiába,
Biztatva int felénk szebb jövőnk világa.
Boldogság virul fel a honi határon
S e nép örök fénye nem lesz többé álom 1
Horváth

József.

Emlékezzünk régiekről.*
A XVII. század a szó valódi értelmében „nagy"
század volt hazánk életében. Nagy küzdelmek, nagy
megpróbáltatások, szenvedések, hősök, hitvallók, vértanúk százada volt ez. Egyetlen egy nemzetnek sem
kellett többet és mostohább körülmények között küzdenie a „létért", mint ennek az árva magyar nemzetnek,
mindenkor, de különösen ama gyásszal és dicsőséggel
teljes korszakban.
Bizony nem nagyítunk, ha azt mondjuk, hogy a
XVI. század végén s a XVII. elején szinte megszámlálhatlanok voltak azon sebek, a melyek a félholt nemzet testét borították és a melyek nem szűntek meg
vérezni az egész századon át. — Ezek a sebek ott szerepelnek még a század végén is, ama híres, emlékezetes
kiáltványban.
Ha csak egy pillantást vetünk is nemzetünk életére és azoknak lelkületébe, a kik sorsát intézték s
felette uralkodtak, könnyen megértjük azt a rettenetesen
szomorú helyzetet, a melyben nemzetünk a XVII-dik
század elején volt. Magyarország koronás királya Rudolf volt. Ez a tény jóformán mindent megmagyaráz.
Véle, mint ezt a történetírók kimutatják, az úgynevezett
spanyol uralkodási rendszer jutott a trónra nálunk is,
a mely rendszernek két sarkalatos föelve volt: abszolutizmus és jezsuitizmus, a végletekig menő vallási türelmetlenség az istentelen újítók és eretnekek ellen. Mindkét
elv megvalósítására irányuló törekvés, mint ez világosan
kimutatható, a jezsuitákban, illetve az ezek által nevelt
r. kath. főpapokban talált leghívebb és legkészségesebb
eszközt. Egy kiváló író •— Beöthy — kimutatja, hogy
Rudolf király tanácsosai mindnyájan ebből az iskolából
kerültek ki. Mindkét elv szükségképen a nemzet és
király teljes elidegenedésére vezetett.
Lehet mondani, Rudolf uralkodásától kezdve jelezték mindazt, a mi a nemzet előtt gyűlölt, e közös gúnynévvel: „német".
Az uralkodó és készséges szolgái, olasz ós spanyol
származású hadvezérei és német lelkű tanácsosai a leghatártalanabb bizalmatlansággal viseltettek a magyar
nemzet iránt. Ekkor már uralkodó jelszóvá kezd válni,
hogy: A magyart addig kell piszkálni, és vérig bosszantani,
míg az fellázad, és azután úgy kell vele bánni az egész
vonalon, politikai és vallási tekintetben, mint legyőzöttel, a kinek legfeljebb királyi „grácziábólíV juttatnak
valamelyes kis szabadságot, játékszer gyanánt.
Szomorúbb, siralmasabb helyzetben nem volt az
ország, mint a minőben a XVII. század elejét megérte. Teste szét volt darabolva és egy részében sem
volt sok élet. Arról a részről, a mely még a legegyöntetűbb volt: Erdélyről, írja egyik kiváló tudósunk:
Úgy feküdt Rudolf lábainál, mint egy holttest. Igen,
Báthory Zsigmond, a kit anyai nagybátyja, a mi hősünk
* Felolvastatott a budapesti
ünnepélyén.

ref, theol. akadémia Bocskay-

Kainnak nevezett, vérbe fojtotta azoknak ellenzését, a
kik Erdélynek a Habsburg ház jogara alá való juttatása
ellen küzdöttek. Básta, Mihály vajda, a szocziális okokból ezekhez szegődött hajdúk, székelyek a vógromlásba
döntötték Erdélyt, a hol a nép maga vonta talyigáját
és ekéjét, elnevezvén azt a romlás főokozójáról „Básta
szekerének". Rudolf királyi biztosai kormányozták ekkor
a szerencsétlen országot. Magyarországon sem volt biztatóbb és derültebb a helyzet. A keleti részen és délen
Básta, az északiban Belgiojozo garázdálkodtak. Nem
sok nagyítással lehet tehát mondani, hogy halotti csend
borult az országra és a jobbak jóformán minden vigasz
és reménység nélkül tekintettek a jövőbe. Nem volt
vezető sem. Bethlen Gábor még ifjú volt. Illésházy
Lengyelországban, ama gyalázatos hütlenségi per folytán,
a mely őt összes jószágaitól megfosztotta. Mint feljegyezték, még a nejének udvarában tartózkodó szegényebb sorsú nemes kisasszonyok kelengyéit is elrabolta
a „kir. kamara" — fiscus —, a melynek élén egy róm.
kath. főpap, Szuhay és — nomen est omen — egy
német Unverzeugt állottak. Ezek és a fejedelem egyéb
fizetetlen tanácsosai, katonái, mint az éhes farkasok
leselkedtek a prédára.
És nem volt vezér! Lehet mondani, hogy Bocskay
volt £IZ ^ cl kire legkevésbbé számítottak a haza határain
kivül bujdosó jó hazafiak. Hisz őt „német lelkű" császárpárti embernek tartotta mindenki. Labancznak, swarzgelbnek, — mint később mondani szokták.
Hiszen családjában hagyományos volt a császárhűség, a Habsburg-pártiság. Ott született a fogságban, a
melyet anyja atyjával megosztott. Atyját ugyanis János
Zsigmond záratta el, épen Habsburg-pártisága miatt. 0
maga ott növekedett fel, mint nemes apród, a királyi
udvarban. Ő volt az erdélyi német párt vezére, a mely
párt folyton Erdélynek a Habsburg - ház kezére való
játszásán mesterkedett és a mely az ország felszabadulását a török iga alól a nyugoti és keleti országrészeknek egy jogar alatti egyesítésétől reményiette.
Grata persona volt — a sötétlelkű Rudolf előtt is, a fő
herczegeknek pedig ifjúkori játszótársa.
Igen jellemző az akkori kormányrendszerre, annak
romlottságára, féktelen bírvágyára, hogy mint Bocskay
maga mondja magáról: „Az ő felsége hűsége mellől
erővel, az ő felsége ágyúival és éles fegyverével kellett őt
elkergetniMondják,
hogy valóban konzervatív és aulikus
ember volt, erős meggyőződésű férfiú, a ki abban a
dogmában nevelkedett fel, hogy Magyarország 'csak a
Habsburgok jogara alatt, csak külföldi segéllyel szabadulhat meg a gyűlölt török uralomtól.
Mondanom sem kell t. közönség, hogy azon történetírók, a kik nem kedvezően ítélnek Bocskayról, a
bécsi és más békekötésekről, a melyekben a mi vallásszabadságunk biztosíttatott, nagyon aprólékos részletekben
tüntetik fel Bocskay életének azt az első felét, a melyben ő ezen elvek szószólója, sőt egy ízben Mihály vajda
ellen fegyverrel is védelmezője volt.

Nincs mit titkolni ós szépítgetni. Ő sem titkolta
és szépítgette, mint fentebbi szavaiból láttuk. Többször fordultak hozzá és kérték, „kösse fel a harangot".
De neki, mint ez későbben is annyiszor kitűnt, nagyon
erős érzéke volt a „törvényes rend" iránt. Talán csak
akkor ocsúdott fel csalóka ábrándjából, midőn a rabló
kéz reá, „a nemes, királyi vadra" is kivetette hálóját.
Bármiként ítéljünk is Bocskay felől, egy bizonyos : ő nem kereste a dicsőséget, vezérséget, fejedelemséget, hiszen maga mondja végrendeletében: „Mint
Mózest régen a pusztaságból, Dávidot a juhok aklából,
a bujdosó, számkivetett Jeftét felvette és a népnek
fejedelmévé, királlyá tette, azonképen -engem is
,
mely csudálatos velem való nagy jótéteményéért leborulván, teljes szívből, rövid szóval hálát adok ő szent felségének, hogy engemet, méltatlan férget, minden időknek
előtte rendelt és választott volt."
Bocskayt rövid két esztendei szereplése tette előttünk naggyá, nemzeti hőssé. Ha voltak előbb tévedései,
ő bőségesen expiálta azokat. Midőn felismerte, hogy az
akkori körülmények között nemzetének és egyházának
nem szabadságát, hanem végleges eltiprását reményiheti
a Habsburgoktól; midőn felismerte, hogy Rudolfnak sem
kedve, sem ereje nincs a törököt innen kiűzni; midőn
felismerte azt, a mire még Pázmány is reájött élete
utolsó éveiben, hogy csak egy önálló erdélyi, nemzeti
fejedelemség képes a spanyol uralkodói rendszer következményeit a nemzetről elhárítani: akkor vas következetességgel, de egyszersmind belső mérséklettel igyekezett a nemzetet talpraállítani. Fegyvert fogott „hitünkért
és törvényeinkben megromlott szabadságáért" és nemzete
és egyháza szabadságának emberi számítás szerint erős
bástyákat épített. Bölcs mérsékletét és tapintatát ellenségei is kénytelenek elismerni. Beöthy nagy munkájában
Cromwellel hasonlítja össze és neki nyújtja az elsőség
pálmáját, mert Bocskay mérsékeltebb, számítóbb politikus
volt és maradandóbbat, becsesebbet alkotott. Jól mondja
ő, hogy abban legalább is megegyezik életök, hogy
mindkét nagy férfiút, mint mondani szokták, a körülmények sodorták oda az események élére. Mi úgy mondjuk:
az isteni gondviselés tette őket nemzetek vezérévé.
Cromwellről tudjuk, mily bámulatosan történt ez. Midőn
ő rokonával, a nagy Hampdennel már hajóra ült, hogy
Amerikába meneküljön a zsarnoki önkény elől, visszatérésre kényszerítették, és vele, mint Macaulay mondja,
ott maradt a Stuartok rossz geniusa.
B. Pap István.
(Folyt, köv.)

BELFÖLD.
A tiszántúli ref. egyházkerület
közgyűlése.
A tiszántúli ref. egyházkerületnek f. hó 15—17.
napjain Debreczenben lefolyt közgyűlése méla akkorddal
vette kezdetét. Kiss Áron püspök, az ősz patriárka,

gyengélkedése folytán most először nem jelenhetett meg
a közgyűlésen. Az erre vonatkozó bejelentést sajnálattal
vették tudomásul a gyűlés tagjai, a kik már úgy megszokták ott látni közöttük ősz Áronukat. De hiába, ha
kész is a lélek, a portest erőtelen s az idő vasfoga
felemészt mindent, még az olyan bámulatosan erős szervezetet is, mint Kis Áron püspöké. Bizonyára ő maga
sajnálta legjobban, hogy a gyűlésről hiányzani volt kénytelen. Ebbe azonban mind neki, mind a kerületnek meg
kell immár nyugodnia.
A lelkószelnöki széket így Dávidházy János esperes
foglalta el s ő emelte fel buzgó imádságban a lelkeket
a kegyelem Istenéhez. Gróf Degenfeld József főgondnok
hosszabb elnöki megnyitót mondott, a melyben sajnálattal
emlékezett meg a püspök távolmaradásáról s a békési
lelkész elhunytáról. Majd a zsinatnak bevégzett tanácskozásairól szólván, szükségesnek jelezte, a politikai viszonyok kedvezőbbre fordulásával, a zsinati törvényeknek
királyi megerősítésre felterjesztését.
Több rendbeli bejelentések után a Kálvineum kérdése foglalkoztatta a gyűlést. A kérdés felett, a pénzügyi
bizottság előterjesztése alapján, hosszabb vita indult meg.
A bizottság ugyanis azt javasolta a gyűlésnek, hogy a
Kálvineumnak a konventi tervezet szerinti felépítéséhez
ne járuljon hozzá, mivel erre a czólra a budapesti egyház
Kálvin-téri telke nemcsak szűk, de a kerület tulajdonjogot sem szerezne a kerületre eső hányadnak 65 éven
át fizetésével. Széli Kálmán esperes és Kiss Albert debreczeni lelkész nem tudtak belenyugodni a pénzügyi
bizottság mereven visszautasító javaslatába s a kérdésnek
újból megfontolását kérték. A közgyűlés nem is zárkózott
el ez elől, mert belátta, hogy az egyetemes egyház,
konventjeivel, zsinataival nem maradhat örökké saját
hajlék nélkül a fővárosban, s az ügy érlelését egy bizottságra bízván, kijelentette, hogy bár a Kálvineumnak
konventi tervezetéhez nem járulhat hozzá, de a Kálvineum létesítését szükségesnek ítéli, és ha arra nézve
alkalmasabb terv készíttetik, annak megvalósulását mind
erkölcsi, mind anyagi erejével támogatni hajlandó.
A pénzügyi bizottság előterjesztései alapján a
kerületi számvevőnek, fáradságos munkája honorálásául,
Balogh Ferencznek pedig a főiskola történetének megírásáért 1000—1000 kor. tiszteletdijat szavaztak meg.
Dóczi Imre középiskolai felügyelő javadalmát 600 koronával felemelték, s örvendetesen vették tudomásul, hogy
a debreczeni főgimnázium új épületének költségei fedezéséhez Debreczen város tanácsa 400,000 korona
segély adását hozta javaslatba, valamint azt is, hogy a
debreczeni egyház, az egyetem megnyitása esetén folyósítani fogja az általa megajánlott 100,000 koronás alapítványt.
Szintén hosszabb vitára adott alkalmat a theol.
akad. tanári karának a legácziók szabályozását czélzó
felterjesztése. A theologusok száma az utóbbi években
Debreczenben is erősen felszaporodott. A legácziók száma
azonban ennek arányában nemcsak nem emelkedett,

hanem még a speczifikáczió is annyira divatba jött, hogy
ennek következtében, sokszor az érdemtelenek mellett
az érdemesek maradtak legáczió nélkül. A püspöki hivatal
már megkísérelte a helyzet javítását, de siker nélkül.
A tanári kar azért most a közgyűléstől kórt olyan intézkedést, a mely mellett egyfelől a legácziók száma szaporodnék, másfelől pedig a speczifikáczióval járó visszaélések megszűnjenek. A közgyűlés végre elhatározta,
hogy a gyülekezeteket felhívja, legácziók szervezésére
és a speczifikácziók megszüntetésére. A inely theologus
ezentúl speczifikáltatja magát, a következő ünnep alkalmával legutoljára fog választani; a mely egyház vagy
lelkész pedig, a hivatalos eljárás mellőzésével, legátust
fogadna, a tilalom áthágása miatt felelősségre vonatik.
Örvendetes tudomásul vették azután, hogy Révész
Imre irodalmi hagyatékát a kerület megszerezte. Majd
merősítették a hódmező-vásárhelyi újabb lelkészi állások
alacsonyabb díjleveleit; de óhajtásukat fejezték ki az
iránt, hogy az egyházközség, a viszonyok változásával,
a lelkészi javadalmazást emelni fogja.
Az orsz. közalapról szóló jelentés kapcsán, tekintettel arra, hogy több egyházmegye tetemes hátralékban
van, kimondották, hogy ezentúl minden gyülekezet köteles
járulékát decz. 20-ig az esperesi hivatalhoz beküldeni;
ha pedig addig be nem szedte volna, köteles a saját
pénztárából kifizetni.
A délutáni ülésen az Andaházy-Szilágyi-intézetbe
felvett új növendékek ügyében határoztak. Ezután a
kerületi értekezlet választmánya ülésezett; majd pedig
Balogh Ferenczet ünnepelték 40 éves jubileuma alkalmából.
A második napi ülésen a főiskolai építtető pénztár,
a tiszadadai birtokeladás és a főiskolai pénzintézet ügyei
képezték a fontosabb tárgyakat.
Az építtető pénztár az utóbbi időben annyira igénybe
volt véve, hogy nemcsak a kamatok használtattak fel, hanem
még a tőkéhez is hozzá kellett nyúlni. Ennek konstatálása bizonyos megdöbbenést okozott; a főiskolai ügyész
ama felvilágosítása után azonban, hogy az építtető pénztár
tőkéje nem alapítvány természetű, hanem szintén elkölthető, nyugodtabbak lettek a kedélyek, s gr. Tisza István
és György Endre csak azt kifogásolták, hogy a pénztár
jövedelmei nem csupán építkezésekre használtatnak fel,
hanem olyan kiadások fedezésére is, a melyek nem
tartoznak az építtető pénztár ügykörébe. Ezek a tételek
tehát innen kiveendők és máshova osztandók be. Gr. Tisza
indítványára a közgyűlés a kérdés rendezését az őszi
közgyűlésre halasztotta.
Hosszú, heves és sajnálatosan személyeskedő vitára
adott alkalmat a főiskolai igazgató-tanácsnak a tisza-dadai
földbirtok eladására vonatkozó javaslata. A 2090 kat.
hold területű birtok a főiskoláé ; a bérleti rendszer mellett
azonban nem hozza meg a forgalmi értékének megfelelő
jövedelmet. Pedig a főiskola fejlesztésére, úgy szellemi,
mint anyagi téren, pénz kellene. Az igazgató-tanács tehát
javasolta a birtok eladását, a melyért akkora összeget

kaphatnának, hogy az papírokba fektetve is 60—70 ezer
koronával többet jövedelmezne, s így lehetővé válnék a
tanári javadalmak rendezése és a tanári személyzet
szaporítása.
Az igazgató-tanács javaslata azonban heves ellenzésre talált a gyűlésen, s végül meg is bukott. A felszólalók, Ferenczy Gyula kivételével, a ki a javaslat
védelmére hosszú beszédet tartott, abban a véleményben
voltak, hogy legbiztosabb kapitális csak a föld s ahhoz
feltétlenül ragaszkodnia kell a főiskolának. Uray Imre
azonban nem elégedett meg ennek hangoztatásával,
hanem hevesen nekitámadt a főiskola tanárainak és többféle inszinuáczióval illette őket. Ferenczy Gyula ugyan
önérzetesen utasította ezeket vissza; de mi is csak azt
ajánlhatjuk Uray Imrének, a mit ő ajánlgatott a tanároknak, hogy jó lenne, ha moderálná magát a támadásban
és a vádolásban. Nem vonjuk kétségbe, hogy a legbiztosabb kapitális a földbirtok, helyesnek is tartjuk az
ahhoz való ragaszkodást; de másfelől az is igaz, hogy a
főiskola szellemi és anyagi fejlesztésére is feltétlenül
szükség van. A tanári javadalmak rendezése nélkül oda
juthat a debreczeni főiskola is, hogy nem kap megfelelő
tanárokat. Meg azután nem csodálandó az sem, hogy a
tanárok, a mai rendkívül nehéz megélhetési viszonyok
között, szeretnék már azt is megérni, hogy az évekkel
ezelőtt kilátásba helyezett fizetésrendezés valóra is váljék.
Nagy igazán fejezte ki gr. Degenfeld József, hogy egyszer kecsegtető határozatokat hozni, máskor meg azt hangoztatni, hogy elégedjenek meg a tanárok azzal, a mit
kapnak, olyan képtelen helyzetet teremt, a mely csak az
iskola nívójának alászállását vonja maga után.
A hosszas vita után megejtett szavazásnál, 27
szóval 34 ellenében, elbukott az igazgató-tanács javaslata.
A mi pedig az igazgató-tanácsnak a főiskolai pénzintézet létesítésére vonatkozó javaslatát illeti, erre nézve
majd csak akkor fog nyilatkozni a közgyűlés, ha a gazdasági tanács véleményét is ismeri.
A jogakadémiai kollokviumok rendezése kérdését
a tanügyi bizottsághoz tették át s bekérik erre nézve a
mármarosszigeti tanári kar véleményét is.
Tudomásul vették továbbá, hogy Csiky Lajos, az
amerikai magyar ref. egyházak viszályára való tekintettel,
lemondott a debreczeni egyetem érdekében tervezett
amerikai útjáról s nem kiván élni a kerület által erre
vonatkozólag neki megadott engedelemmel.
A harmadik napi ülést jó nagy részben középiskolai ügyek töltötték ki. Ezek köziil kiemeljük, hogy
az új érettségi vizsgálati szabályzattal szemben, a tanügyi bizottság javaslatára, felirattal fog élni a közgyűlés
a közoktatásügyi miniszterhez. A nagyváradi tanítóképző megnyerte s közgyűlésen való képviseltetés jogát.
Hajdúnánás ós Karczag engedélyt nyertek gimnáziumaik 7-ik osztályainak felállítására.
György Endre indítványára elhatározta a közgyűlés,
hogy a Debreczenben állítandó Bocskay-szoborra 1500
koronát adományoz.

A segélykórvények elintézése után nagyobb fontosságú tárgya volt még a gyűlésnek az alapítványok kezelésére vonatkozó Lukács-féle törvénytervezet. Benne a
gyűlés az egyházi és iskolai autonomia többrendbeli sérelmét látván, nem fogadta el s az ügy alapos elbírálását
az őszi közgyűlésre halasztotta.
Szeremlei Sámuel lemondván tanácsbirói tisztéről,
a közgyűlés elrendelte a hely betöltésére a szavazást.
A délutáni ülésben adásvételi, kölcsönügyi és csereszerződési ügyek intéztettek el.
JReferens.

A tiszáninneni ref. egyházkerület tavaszi
közgyűlése.
A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület tavaszi közgyűlését május hó 15—16. napjain tartotta meg Miskolczon, Kun Bertalan püspök és Meczner Béla legidősebb
egyházmegyei gondnok elnöklete alatt, mivel báró Vay
Béla egyházkerületifőgondnok ez idő szerint is akadályozva
volt a megjelenésben. A közgyűlés megkezdése előtt a püspök áhítatos imája emelte fel a lelkeket az isteni kegyelem
trónja elé. A gyűlés pár szóval való megnyitása ós a
gyűlési tagok igazolása után jelentés tétetett a gömöri
egyházmegye gondnoki székének betöltéséről.
Ezután a kerület egész életére kiterjedő püspöki
jelentést olvasta fel Radácsi György egyházkerületi főjegyző. Megnyugtató, sőt felemelő részlete volt a jelentésnek az áldozatkészségre való rámutatás. A püspöki
jelentés szerint a lefolyt év oly gazdag volt az adakozásokban, a melynek nincs párja azon áldásokban gazdag
40 év alatt, a mióta Kun Bertalan a tiszáninneni egyházkerület élén áll. Az örvendetes esemény okozta örömöt
felváltá keblünkben a bánat, midőn a veszteségekről
emlékezett meg a jelentés, mely egyes jeleseink, de
főképen Bernáth Elemér f.-zempléni egyházmegyei gondnok halálával érte a kerületet. A jelentés szép szavakban
mutatott a jótékony szellemre, melyet e kiváló férfiú
nemcsak egyházmegyéjére és a kerületre, de az egyetemes egyházra is árasztott, mint nagytudományú, puritán jellemű, egyházát rajongásig szerető, áldozatkész,
munkás, fáradhatlan ember, a kire mindenütt büszkén
mutathattunk rá, „íme ilyen egy valódi prot. ember".
A 31 éves közpálya emlékét a kerület is méltónak ítélte
arra, hogy megfelelően örökíttessék meg jegyzőkönyvünkben ; a családhoz pedig részvétiratot intéz a kerület.
Egy másik elszomorító tényre is rámutatott a jelentós.
Arra, hogy a főiskola theologiai növendékei közül igen
sokan, miután a főiskola kebelén ösztöndíjak és alapítványok élvezetében felnőnek, pályáikat elvégzik, oklevelük megszerzése után nem táplálnak szivükben annyi
háladatosságot, hogy a tiszáninneni egyházkerületben
maradnának, hanem más egyházkerületbe mennek. Azért
a püspök azt indítványozta, hogy jövőre csak azok részesüljenek jótéteményekben, a kik kötelező nyilatkozatot

tesznek, legalább bizonyos ideig a kerületben való maradásra. Fejes István ezt a prot. szabadsággal ellenkezésben állónak tartja. Szerinte a sárospataki főiskola nem
a tiszáninneni, hanem az egész magyarországi reformátusok főiskolája. Nem is volna méltányos és igazságos
az ifjak szárnyait a szabadabb repülésben megkötni,
mikor ők esetleg másutt szebb jövőt készíthetnek maguknak stb. Ilyenforma nézetben volt báró Vay Elemér is,
a ki még azt is hangoztatta, hogy azokban az alapítólevelekben nincs az kikötve, hogy az azokat élvező ifjak a
tiszáninneni egyházkerületben tartoznak pályájukat folytatni. Utoljára is úgy dőlt el a dolog, hogy a felszólalók
és a püspök indítványa között egy középutat talált Révész
Kálmán abauji esperes, a melynek az a veleje, hogy
ne legyen ugyan kényszerül felállítva az ifjak előtt a
kerületben maradás, de ajánltassék figyelmökbe a háladatosság, melyet úgy mutatnak meg, ha az őket felnevelő
egyházkerületet fogják szolgálni. Mindezekből pedig egy
a látni való. Az, hogy a prot. szabadságot többféleképen
magyarázzák itt vagy ott, ekkor vagy akkor. FI. a zsinaton úgy értelmezik, hogy tanárnak, papnak és tanítónak nem szabad más vallásút, csakis protestánst feleségül venni, a mi egészen helyes, mert a prot. szabadság
nem lehet egyúttal az öngyilkosság politikája. De már
a tiszáninneni kerületen nem így gondolkoznak, mert a
kerület eminens érdeke is csorbát szenvedhet, csak a
prot. szabadság megmaradjon. Szerintünk ez az álláspont
nem helyes, és egy kevés időre való visszaemlékezés
élét vehette volna ennek az argumentácziónak, mert
hiszen nem régen, épen a tiszáninneni kerületben, egyetemesen kárhoztattuk, midőn egyesek, szóval és írásban
a főiskola és kerület érdekeit támadták. Jó volna már
egyszer szabatosan körvonalazni, hogy mi is hát a prot.
szabadság.
Egy szép lap a nagy hit- és honvédő Bocskay
István emlékezetének is szenteltetett a püspöki jelentésben.
Ezután kezdetét vette a mintegy 47 számból álló
tárgysorozat, a melyek közül elégnek tartom rámutatni
a fontosabbakra.
A kerület újabb tíz évre ismét a Fonciere pesti
biztosító intézettel kötötte meg a szerződést az egyházi
épületek tűzkárbiztosítására vonatkozólag. A szerződés
nagyon körültekintően s az egyházak érdekeinek kellő
biztosításával készült. A hitoktatói állások szervezése és
díjazása ügyében készült előadói javaslat beterjesztetett,
de egyes adatoknak egyenesen a hitoktatóktól való beszerzése végett pótlásra szorult.
Nóvák Sándor h. tanár vizsgáit letette. Vitát keltett az akadémiai irodalomtörténeti tanszék betöltése.
Ugyanis a meghirdetett pályázatra több pályázó jelentkezett, azok közül néhány teljes képesítéssel. Valami
furcsaság már a jelöléseknél is mutatkozott. Ugyanis
eddig az volt a- szokás, hogy a tanári kar, az igazgatótanács, az érdemek sorrendje szerint jelölte a pályá-

zókat, most azonban betű szerint sorozott. De nem
ez a lényeges, hanem az, hogy a meghirdetett tanszék
be nem töltését indítványozta az igazgató-tanács, azon
indokolással, hogy a konvent ngyis azon fáradozik most,
hogy egy, az akadémiákra vonatkozó tantervet készítsen
s lehetséges, hogy e tantervben nem fog szerepelni az
akadémián irodalomtörténeti tanszék. Ezért azt javasolta,
hogy be kell várni a konvent határozatát s az állás betöltésével addig várni kell. Dr. Tüdős István érvelt a
felterjesztés ellen, sürgette az állás azonnali betöltését ; de bizony a többség az igazgató-tanács álláspontja
mellett döntött. Szép számmal szerepeltek a tárgysorozatban a főiskolai iigyek.
Azok közül egy pár fontosabbra rámutatok. A Sárospataki Ref. Lapok segélyt kér a kerülettől. A fiatal,
derék lap 600 kor. évi segélyben részesült. Báró Yay
Elemér alsóborsodi gondnok 300 koronát adott, hogy
azon az ifjúsági zeneegyesület egy czimbalmot szerezzen
be. Vitányi Bertalan pedig 1000 koronás alapítványt tett
le a főiskola részére. Azon alkalomra, hogy az orsz.
ref. tanáregyesület Sárospatakon tartja majd gyűlését,
a kerület a főiskolának 800 kor. segélyt adott. Az új
Vay-Mocsáry-alapítvány állandó bizottságának jelentése
tudomásul vétetett. Lassan emelkedik az e czélra ajánlott összeg; az ügy nyilvántartása kimondatott.
A kerület részére egy levéltárnoki állás szervezte tett a vasszorgalmú Zsoldos Benő személyében, a ki
több évi hangyabuzgóság által a levéltárt már is példás
rendbe hozta.
A sárospataki főiskolában már néhány alkalommal
azon eset adta elő magát, hogy a megválasztott rendes
tanárok nem Sárospatakon, hanem másutt laktak és csak
úgy be-befutottak óráik megtartása végett. E visszáságon
most segített a kerület, kimondván, hogy sárospataki
tanárok csakis Sárospatakon lakhatnak, a mi magától
értetődő dolog.
A Kálvineum ügyében vita után az egyházkerületi
hozzájárulás kimondatott.
Vitával járó, ellenvéleményeket provokáló ügyek
nem igen fordultak elő e kerületi gyűlésen. E gyűlés a
tárgysorozatra nézve bő, de a kisebb szabású ügyekkel
terhelt gyűlések közül való. Jelentések a miskolczi, rimaszombati főgimnáziumokról, a miskolczi felsőbb leányneveidéről, mely utóbbi eddigi szűk helyiségeiből nemsokára kiköltözik. A ki nem hitte volna, megláthatta a
hatalmas arányokban emelkedő új palota téglafalait.
Számos kultuszminiszteri leirat, belhivatalnoki változások,
díjlevek, tisztségekre való választások bejelentése, kérvények segélyek iránt, adásvételi csereszerződések, miszsziói ügyek előadása és néhány felterjesztés, oly ügyekben, melyeket a haladó idő, a korszellem követel, ilyenek
töltötték ki a gyűlés idejének legnagyobb részét. Persze
mindezek rettenetesen megcsappant érdeklődés mellett
tárgy altattak. Az őszi egyházkerületi gyűlés Ungváron
lesz megtartva, papszenteléssel egybekötve.
Péter

Mihály.

MISSZIÓÜGY.
A Brit- és Külföldi Bibliaterjesztő-Társulat
működése 1905-ben.
(Folytatás és vége.)

A kiadványok száma tekintetében a Társaság,
daczára a munkájában akadályt vető sok mindenféle,
főként anyagi körülménynek, nemcsak nem állapodott meg
a régi határoknál, hanem hatalmas léptekkel túl is haladt
azokon. 1902—1903-ban érte el a Társaság fennállása
alatt a kiadványok tekintetében a legmagasabb számot;
a lefolyt munkaév azonban, a hogy a jelentés mondja,
még ezt a „legmagasabb vízállást" is felülhaladta 33,000
példánnyal, úgy hogy 1905-ben a Társaság kiadásában
5.977,453 példányban nyomatott ki, 400 különböző nyelven, egészben vagy részben a szentírás. S ha elgondoljuk, hogy ezek a kinyomatott bibliák és bibliai részek
nem hevertek a kiadó polczán, úgy, a mint a mi magyar
tudományos theologiai irodalmunk termékei, hanem szétküldettek és eladattak a világ minden, a Társaság és a
missziók kolportőrjei által elérhető részében, fogalmunk
lehet arról a megmérhetetlen lelki áldásról, a melynek
a Társaság közvetítője vala. Hátha még hozzávesszük
ezt a tömérdek példányt megvásárolt egyénekhez azokat
is, a kik az ő közvetítésük által hallhatták Istennek örök
Igéjét! Csak egy óv és többszörös milliókra megy azoknak a száma, a kik a Brit- és Külföldi BibliaterjesztőTársaság áldozatkész buzgósága folytán megismerkedhettek a lelkeket üdvre vezérlő isteni kijelentéssel. Mily
megmérhetetlen lelki áldás áradt ki csak ez által is a
világ minden részén élő emberiségre 1 S ha még mindezekhez hozzávesszük, hogy a Társaság 102 éves fennállása óta
összesen 198.515,199 példányban nyomatta ki, egészben
vagy részben a Bibliát, lehetetlen, hogy hódolattal ne
hajoljunk meg azok előtt, a kik ezt a Társaságot megfundálták s vezérlésükkel, áldozataikkal egy század leforgása alatt ily világraszóló intézménnyé fejlesztették.
A Társaság azonban nemcsak arról gondoskodik,
hogy az Istennek igéjét immár 400 nyelven kinyomassa,
hanem arról is, hogy kinyomatott példányai el is jussanak
azokhoz, a kiknek lelki javára szánva van.
Nemcsak raktárakat állít fel a föld minden hozzáférhető részén; nemcsak becsületes fizetésben részesíti
a raktárak kezelőit, hanem százával alkalmazza a bibliaterjesztőket is. A mult évben 900 bibliaterjesztő állott a
Társaság czéljainak szolgálatában, a kik nem kiméivé
időt és fáradságot s felkeresvén utazásaik közben a legfélreesőbb helyeket is, csaknem 2.125,000 példány teljes
szentírást és szentírási részt terjesztettek el a földkerekségén. Elismeréssel emeli ki a jelentés, hogy az orosz
kormány a birodalom területén működő kolportőröknek
vasúton és hajón szabad utazást és csomagjaiknak ingyen
szállítást adott. Lám, mi oly könnyen lenézzük az orosz
kormányt, s íme mégis az tűnik ki, hogy bizonyos tekintetben felülJálQbölcsesógben a modern európai kormáét
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nyaknál, a kikhez ugyan hasztalan folyamodnék a Tár- részére. Él tehát a Társaságban a reménység, hogy
saság ingyen, vagy még csak kedvezményes vasúti és ugyanez a buzgóság a jelen évben el fogja enyésztetni
teljesen a tavalyi defíczitet is.
hajózási kedvezményekért is.
Adja is az Isten, hogy reménysége beteljesüljönMegindító a jelentés ama része, a mely a japán
háborúból visszatérő orosz katonák bibliavásárlásáról Mi pedig, magyar protestánsok, a kik a Társaság geneszól. Ezek az elgyötört emberek készek voltak még leg- rozitásából potom áron nyerjük édes anyanyelvünkön az
utolsó holmijaiktól is megválni, csakhogy a bibliát meg- Isten Igéjét, gondoljuk meg, hogy a mikor a Társaság
szerezhessék. Sokan utolsó filléreiket áldozták érte; so- reménységgel appellál a keresztyéni áldozatkész buzgókan pedig csizmáikat adták el társaiknak és mezítláb ságra, kérő szavát mi hozzánk is intézi. Milyen szép
vonultak tovább, csakhogy magukkal vihessék az Isten volna tehát, ha a többi hálás nemzetek között ott sze-.
repelnénk mi is áldozatainkkal 1
igéjének lelki vigasztalását.
II. I.
A kolportőrökön kivül, a Keleten működő negyven
misszió körében 670 bennszülött nőt alkalmazott a Társaság az Isten igéjének a nők között való megismerteIRODALOM.
tése végett; Nyugaton pedig csaknem 100 olyan nőt
segélyezett, a kik a nagyvárosok legelhagyatottabb és
valláserkölcsileg legelvadultabb részeit látogatták, kezükVálasz a Sárospataki Ref. Lapoknak. A Sárospataki Ref. Lapok 18. száma „Utazás a philosophia
ben a bibliával.
körül" czímű rekriminácziójában, azon kivül, a mire e
A Társaság anyagi viszonyai, valamint ama törekbecses lapok 20. számában a szerkesztő úr megfelelt,
vés folytán, a mely az egyes országokban, vagy nagyobb kritika tárgyává teszi a Prot. Egyh. Isk. Lap 17. és 18.
területeken önálló bibliaterjesztő-társulatok létrehozására számában közölt értekezésemet: „A szabadság régi és
irányul, a mult évben elég jelentős változások állottak új elméleteiről". Idézi czikkem következő szavait: „A
divatbas
elő a működési kör területén. így északi és déli Malaysia, determinizmus elméletét Kant hozta először
ez állítást téves egyoldalúságnak jelenti ki, mert úgyBrazília és Argentína, Spanyolország és Eszakafrika, mond : „a determinizmust Spinoza érvényesíti először az
Középamerika és Nyugotindia egy-egy agencziává fog- újkori filozófiában." Igaza van ! — épen azért nem fejezlaltattak össze ; Eszakamerikában a Társaság különböző tem ott be a mondatot, a meddig czikkíró idézte, hanem
segítő-társaságai „KanadaiBibliaterjesztő-Társaság" czím hogy téves egyoldalúságot ne írjak, hozzá tettem még
alatt egyesültek, és hasonló előkészítő munka folyik az ezt is, hogy: vbár nem ö találta fel", — de ezt már
nem idézi. Pedig J p e n azért tettem hozzá, miután igen
egyesülést illetőleg az ausztráliai segítő-társaságok köré- jól tudom, hogy a determinizmust már Spinoza is taníben is. Mi, magyar protestánsok, vájjon mikor érjük totta azzal, hogy: „mindent az isteni természet szükségmeg, hogy ilyen önállósuló törekvésről tegyen jelentést képenisége határoz meg . . . úgy hogy esetleges nem lehet
semmi" (Ethika I. 29.). Ennélfogva már ő szerinte sem
a Társulat évi értesítője !
szabad az ember akarata, és hogy mégis annak képzeli,
A százados évforduló alkalmából gyűjtött összeg ez onnan van, mert nem ismervén az indokokat, azt
egy részét a Társaság igazgatósága arra fordította, hogy hiszi, hogy azok nem is léteznek. Spinoza azonban ezzel
olyan helyeken, a hol a boltbórek igen magasak, háza- sem tudott iskolát alapítani s e tan egyideig meglehekat vásároljon a raktárak számára. Továbbá reorganizálta tősen elszigetelve állt, mert mint Lewes is mondja:
Keleten a kolportázst; átalakíttatta az újabb követelmé- „Spinozista nem volt sem Hollandiában, sem Németországban, mint voltak cartesianusok, kantisták, hegenyeknek megfelelőleg a londoni „Bibliaházat" és újabb listák". Ezért tartottam tehát szükségesnek e mondatot:
áldozatokat hozott a bibliafordításokra.
„A determinizmus elméletét Kant hozta először divatba",
Bevétele a Társulatnak az általános alapra 230,832 így folytatni s befejezni: „bár nem ő találta fel". Sokkal
font shilling (circa 5 millió és 78 ezer korona) volt; inkább kifogásolja azonban czikkíró, hogy Kant felfogását oly — szerinte — „ferde világításba" helyezem,
12,846 fonttal több, mint az előző évben. Az adomá- mintha ő determinista, vagy épen fatalista lett volna.
nyokból befolyt összeg 6821 fonttal (circa 150,000 kor.); Kantot, mint kizárólag deterministát és fatalistát én sem
a gyűjtésekből befolyt összeg 682 fonttal (circa 15,000 ismerem. Senki sem ismeri. Azonban, a mint czikkíró is
kor.); a hagyományokból befolyt összeg 3416 fonttal igen jól tudja, Kant a való világ s a tünemény világ
(circa 75,000 kor.); a segédtársaságoktól befolyt összeg felvételével egy oly közvetítő álláspontot akart teremteni
a determinizmus és indeterminizmus között, melyben
2369 fonttal (circa 52,000 kor.) szaporodott.
mindkét párt megnyugodjék. De ez nem sikerült neki;
Ez enormis bevétellel szemben még enormisabbak sőt miután a gyakorlati ész bírálatában hol az akaratot,
voltak, minden takarékosság daczára is, a kiadások. hol a gyakorlati észt nevezi szabadnak, sok zavarra is
238,632 fontra (circa 5 millió 250 ezer korona) rúgott adott alkalmat. O az embert, mint eszes lényt, elválasztja
az embertől, mint érzéki valóságtól. Az érzéki ember
ezeknek az összege, úgy hogy a Társulat 6668 fonttal alá van rendelve a benne élő okos ember akaratának,
(circa 147 ezer korona) deficzittel volt kénytelen zárni mi Kantot, mint czikkíró is állítja, a legnemesebb erkölcsi
számadásait. Ez a deficzit azonban, ha takarékosságra kötelességeknek szinte túlzásig menő hirdetésébe vitte.
inti is, de munkájában fel nem tartóztatja a Társaságot. Csak egy hiba volt: az értelmi szabadságról szóló elEgy évvel ezelőtt 35,233 fontra rúgott a deficzit és az mélet mellett érthetetlen a bűnnek eredete, hogy tehát
ez kimagyaráztható legyen, meg kellett változtatni az
Ige által élesztett buzgóság leszállította azt csaknem 1 / 6

értelmi jellemről szóló tant s el kellett ismerni a rossz
alapelvek választásának lehetőségét. Már pedig, ha az
okos akarat rossz alapelvet választ, erre bizonyára nem
az erkölcsi szabadság képesíti. Habár, mint czikkíró is
mondja: „gyakorlati bölcsészetót egészen a szabadság
tanára építi is fel s abból vonja le magas kötelességtanát", mégsem hiába tekinti ő az elméleti megismerés
terén határozott antinómiának az akaratszabadság kérdését. így fogván fel a dolgot, bátorkodtam én azt állítani, hogy a determinizmust Kant hozta ismét divatba,
bár sem feltalálója, sem következetes kifejtője nem ő
volt, hanem Spinoza, illetve Schopenhauer, kinek a Kant
filozófiája adott módot és alkalmat, hogy az értelmi
jellem felfogásában következetesebben eljárva kimondja,
miszerint az önzést ós gonoszságot okokkal meggyőzni
ép oly lehetetlen, mint megtiltani a macskának, hogy
ne szeresse az egeret. Ezt pedig a keresztyén ethika
szempontjából még az avatatlanság vádja mellett isimmorális elméletnek tartom, mely az erkölcsi léhaságnak,
az elernyedtségnek, életuntságnak tudományos igazolása.
Egyébként pedig elismerem, hogy a Kant filozófiája nagy
erdő, melynek útvesztőjében könnyű eltévedni, azért az
abban járatosabb egyéneknek (mint amilyennek czikkírót
is képzelem) jóakaratú útmutatását és helyreigazítását
mindig nemcsak hogy szívesen veszem, hanem még meg
is köszönöm. Ez esetben azonban sajnálatomra ezt nem
tehetem meg. Ágoston Sándor.

EGYHÁZ.
Lelkészválasztás. A pinczédi evang. gyülekezet
Kottula Ede mitroviczai lelkészt választotta meg egyhangúlag lelkipásztorává.
Lelkészi értekezlet. A Jcis-Jcárpdtalji evang. lelkészek f. hó 10-én tartották meg tavaszi értekezletüket.
Új tagnak fölvették Posch Frigyes nyug. levéli lelkészt.
Az értekezlet főkép anyagi ügyeket tárgyalt. A tagsági
díjak lefizetése után 2 tag megvizsgálta a pozsonymegyei
esp. papi nyugdíjintézet alapjának számadását. A vagyon
kerekszámmal 110,000 korona. Ép ennélfogva az értekezlet szorgalmazni fogja az esperességbeli lelkészek
nyugdijának 1600 koronára való emelését, a tulajdonukban levő tőke felhasználásával. Az esperességben 400
korona leányiskolái ösztöndíjat fognak alapítani a tűzkárbiztosítási jutalékból, hogy minden papleány 100 - 100
korona évi segélyt kapjon. (E. Ö.)
Egyliázlátogatás. A veszprémi ref. egyházmegyében most folynak a hivatalos egyházlátogatások. A
kanonika vizitácziót Segesdy Miklós esperes és Moróeza
Kálmán gondnok végzik, Demjén Márton lelkészi főjegyző kíséretében.
A Bocskay-ünnepélyt f. hó 20 án tartották meg
az összes ref. és evang. gyülekezetekben. Némely helyeken az ünneplést nemcsak a templomi istentiszteletre
szorították, hanem egész társadalmi ünnepléssé tették.
Igen helyesen, mert a bécsi békekötés nemcsak a protánsok vallásszabadságát biztosította, hanem a magyar
nemzet szabadságát és alkotmánya sérthetetlenségét is.
Adja Isten, hogy a kegyeletes emlékezésből áldás fakadjon egyházunkra!
Templomalapkö-letétel. A belecskai evang. leányegyház hívei f. hó 6-án tették le ünnepélyesen, építendő
templomuk alapkövét. Az ünnepélyen Perl János keszőhidegkuti, Torda Lajos- szárazdi lelkészek és Mechwart
Ernő felügyelő működtek közre.

A ref. zsinat ötödik ülésszaka. A második budapesti református zsinat ötödik ülésszakát, melynek egyetlen tárgya egyházi törvényeinknek legfelsőbb jóváhagyás
és megerősítés alá leendő fölterjesztése, Kun Bertalan
püspök és báró Bánffy Dezső főgondnok urak,- mint az
országos zsinat elnökei, f. é. június hó 20. (huszadikán)
d. e. V4IO órakor nyitják meg Budapesten, az ügyvédi
kamara Szemere-utczai épületében.
Kerületi közgyűlések. A dunáninneni ev. kerület
ez idei rendes közgyűlését aug. 23-án s következő napjain
tartja Pozsonyban. 22-én este a theol. akadémia termében
értekezlet lesz. A meghívókat a kerületi elnökség már
szétkiildötte, a részletes programmot pedig később teszi
közzé. A bányakerületnek június 7-ére kitűzött rendkívüli
gyűlését nem számítva, ez évben Dunáninnen kezdi meg
a sort. A tiszai kerület Eperjesen, az új theol. internátus
megnyitásával kapcsolatban; a dunántúli Bonyhádon, az
új gimnázium felavatásakor, a bányakerület Budapesten
püspökavatással kapcsolatban ülésezik, valamennyi szeptember hóban.
(E. O.)
A márainaros-ugocsai ref. egyházmegye f. hó 1-én
tartotta meg közgyűlését Huszton. A gyűlésnek különös
érdekességet adott György Endre gondnok megnyitó
beszéde, a melyben örömét fejezte ki a felett, hogy a
48. XX. végrehajtása iránt folytatott tárgyalások oly
irányban haladnak, hogy reménységünk lehet terheink
könnyítésére.
Hírek amerikai egyházaink köréből. Az amerikai
magyar ref. egyházmegye (a Ref. Churchhoz tartozó), melynek elnöke Csutoros Elek clevelandi, jegyzője Ludmán Sándor loraini lelkész, június hó 12. és következő napjain
fogja tartani rendes évi közgyűlését a vendéglátó clevelandi egyház kebelében. Az egyházmegyéhez újabban a
chicagói, so. bendi, daytoni ós so. norwalki egyházak is
bejelentvén csatlakozásukat, immár magában foglalja
ezen egyházmegye az összes Ref. Churchbeli magyar
gyülekezeteket. — A népes homesteadi és vid. gyülekezet emlékezetes szép ünnepélyhez készülődik e nyár folyamán. Ugyanis nagyszabású ünnepségek keretében fogja
júl. 1-én felavatni azt a nagy orgonát, melynek beállítási
költségeihez Carneggie, az aczélkirály 3000 korona adománnyal járult. Az orgona Összes költségei 6000 koronát
tesznek ki, s felét a gyülekezet tagjainak önkéntes buzgósága hozta össze egy fél év alatt. — A hazai egyházhoz csatlakozott Delsay, Michigan állambeli egyház,
melynek lelkésze Tegze László, máj. 20-án teszi le temploma alapkövét. — Híre jár, hogy New - Yorkban a
presbiteriánusok segélyével egy második magyar templom építtetik százezer dollár (fél millió korona) költséggel. (H. S.)

I S K O L A .
Balogh Ferencz negyvenéves tanári jubileuma. A
debreczeni főiskola, a tiszántúli kerület, a volt és jelenlegi tanítványok f. hó 15-én ünnepelték Balogh Ferenczet,
40 éves tanársága alkalmából. Az ünnepélyt gróf Degenfeld
József egyházkerületi főgondnok nyitotta meg, rövid, de
meleg hangú beszéddel. Utána Biky Károly esperes
mondott a régi tanítványok nevében, a jubiláns tanári
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működését és egyéniségét híven jellemző üdvözlő beszédet
és nyújtotta át az ajándékokat, egy 12 személyre szóló
ezüst evőkészletet, egy értékes aranyórát és egy kettős
karú ezüst gyertyatartót. A főiskola összes tanárai nevében Csiky Lajos theol. dékán üdvözölte tartalmas beszédben a jubilánst; a jelenlegi theologiai hallgatók
jókívánságait pedig Papp László szenior tolmácsolta.
Dicsőfi József egyházkerületi főjegyző a testvér-intézetek
és a tisztelők üdvözlő leveleit és táviratait olvasta fel.
Ezek után maga a jubiláns állott fel szólásra, s tanulóéveire és tanári pályájára visszatekintve, hálás köszönettel
adózott a főiskolának, a mely felnevelte, a kerületnek,
mely bizalmával a főiskola tanári és a kerület tanácsbirói székébe emelte; tanártársainak, régi és jelenlegi
tanítványainak, a kiknek tiszteletét, ragaszkodását látva,
boldogan veheti ajkára a dicséretes könyv eme szavait:
„Boldog, kinek nem kell szánni, Elvesztett idejét bánni!"
A jubileumi ünnepély elejétől végig emelkedett és bensőségteljes volt, s a jubiláns, ki 40 év óta dísze a debreczeni főiskolának, még most is lángoló lelkesedésével
s testi-lelki erőinek teljes birtokával, reménységet nyújt
arra nézve, hogy, mint Biky Károly mondá, nemcsak
az igéretföldéig vezethette el a reábizottakat, de arra be
is vezetendi őket. Segítse rá a kegyelemnek Istene!
Érettségi kormányképviselők. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a folyó iskolai óv végén prot. középiskoláinkon tartandó érettségi vizsgálatokra a következőket
küldötte ki kormányképviselőkül: 1. A dunamelléki ref.
egyházkerületben: a budapesti főgimnáziumhoz Hegedűs
István dr.-t, a halasi főgimnáziumhoz legifjabb Szász
Károly dr.-t, a kecskeméti főgimnáziumhoz Szádeczky
Lajos dr.-t és a nagykőrösi főgimnáziumhoz Hamar
Istvánt. '2. A dunántúli ref. egyházkerületben: a pápai
főgimnáziumhoz Nagy Gyula dr.-t, a csurgói főgimnáziumhoz K. Kis Józsefet. 3. A tiszáninneni ref. egyházkerületben: a miskolczi főgimnáziumhoz Győri Tibor dr.-t,
a sárospataki főgimnáziumhoz Szádeczky Gyula dr.-t. 4.
A tiszántúli ref. egyházkerületben: a békési főgimnáziumhoz Schilling Lajos dr.-t, a debreczeni főgimnáziumhoz
Kis Áron dr.-t, a hajdúböszörményi főgimnáziumhoz
Bartha Béla dr.-t, a hódmezővásárhelyi főgimnáziumhoz
Antal Géza dr.-t, a kisújszállási főgimnáziumhoz Öreg
János dr.-t, a mármarosszigeti főgimnáziumhoz Csiky
Lajost, a mezőtúri főgimnáziumhoz Vámossy Mihályt,
a szatmárnémeti főgimnáziumhoz Ferenczy Zoltán dr.-t.
5. Az erdélyrészi ref. egyházkerületben: a kolozsvári főgimnáziumhoz Csánki Dezső dr.-t, a marosvásárhelyi főgimnáziumhoz Szőts Farkast, a nagyenyedi főgimnáziumhoz Pap Tibor dr.-t, a sepsiszentgyörgyi főgimnáziumhoz
Székely György dr.-t, a szászvárosi főgimnáziumhoz
Erdélyi Pált, a székelyudvarhelyi főgimnáziumhoz Kérészy
Zoltán dr.-t, a zilahi főgimnáziumhoz Kenessey Bélát. 6.
A bányai ág. h. ev. egyházkerületben: a budapesti főgimnáziumhoz Molnár Viktort, a békéscsabai főgimnáziumhoz Hörk Józsefet, a szarvasi főgimnáziumhoz Réthy
László dr.-t. 7. A tiszamelléki ág. h. ev. egyházkerületben: az eperjesi főgimnáziumhoz Mágócsy-Dietz Sándor
dr.-t, a késmárki főgimnáziumhoz Kovács Sándort, a
nyíregyházi főgimnáziumhoz Szlávik Mátyás dr.-t, a rimaszombati főgimnáziumhoz Mayer Endrét, a rozsnyói főgimnáziumhoz Schneller István dr.-t, a szepesiglói főgimnáziumhoz Mikler Károly dr.-t. 8. A dunáninneni
ág.
h. ev. egyházkerületben: a pozsonyi főgimnáziumhoz E.
Nagy Olivér dr.-t, a selmeczbányai főgimnáziumhoz Stromp
László dr.-t, 9. A dunántúli ág. h. ev. egyházkerületben:
a soproni főgimnáziumhoz Asbótli Oszkár dr.-t, a felsőlövői főgimnáziumhoz Masznyik Endre dr.-t. 10. Az erdély-

részi ág. h. ev. egyházkerületben: a brassói főgimnáziumhoz
Fischer Miklóst, a beszterczei főgimnáziumhoz Walther
Bélát, a medgyesi főgimnáziumhoz Fröhlich Izidor dr.-t,
a nagyszebeni főgimnáziumhoz és ugyanott a reáliskolához
Rombauer Emilt, a segesvári főgimnáziumhoz Jezsovics
Károlyt. 11. Az unitáriusok egyházkerületében: a kolozsvári főgimnáziumhoz Kozma Ferenez dr.-t.
Bocskay - ünnepélyek Budapesten. A budapesti
protestáns középiskolák és a ref. theol. akadémia külön
ünnepélyeken újították fel Bocskay István és a bécsi
béke emlékezetét. A theologia 20-án este tartotta ünnepélyét a ref. főgimnázium dísztermében. Az ifjúsági énekkar éneke után Hamar István igazgató imádkozott és
tartott megnyitó beszédet. B. Pap István tanár, Tárcza
rovatunkban közölt emlékezését olvasta fel. Göde Lajos
III. éves theologus Lampérth Géza alkalmi költeményét
szavalta; végül pedig, az ifjúsági kar hazafias éneke
után, Marton Lajos tanár rekesztette be imádsággal az
ünnepélyt.
Felekezeti tanárok vasúti kedvezménye. A politikai válság megszűnte után, a mint halljuk, széles körre
kiterjedő mozgalom indult meg a felekezeti tanárok
részéről a vasúti kedvezményes jegy kieszközlése czéljából. A szombathelyi róm. kath. főgimnázium tanári
kara nyomtatott kórvényeket köröz az érdekelt intézetek
tanári karai között aláírás végett. Az országos református tanár-egyesület választmánya pedig küldöttséget
szervez, hogy elvégre kieszközölje a felekezeti tanárok
részére is az őket szinténmegillető vasúti kedvezményt.

EGYESÜLET.
A Budapesti Ref. Ifj. Egyesület választmánya
május 15-én tartott gyűlésén elhatározta, hogy a nyári
hónapokban, július elsejétől kezdve, csak kedden este
tart gyűléseket, melyeknek tárgya bibliaolvasás ós Kálvin
Institutiójának tanulmányozása leend. Csűrös Sándor
elvállalta a vasárnapi kirándulások szervezését. Laky László
háznagy helyettesítésével Farkas József bízatott meg.
A Londoni Vasárnapi Iskolai Egyesület április
30-tól május 4-éig ünnepelte alapításának 103. évfordulóját. E nagyszabású ünnepélyen a magyar vasárnapi
iskolai szövetség küldötte, Victor János is részt vett. Ez
egyesület 1803-ban alakult, azon czélból, hogy a vasárnapi iskola ügyét előbbre vigye. Kicsiny csemetéből lett
az a nagy terebélyes fa, mely jelenleg nemcsak Nagybritanniában, hanem sok más országban is érezteti áldásos működésót. Ezen egyesület egyik bizottsága, szövetkezve az amerikai vasárnapi iskolai bizottsággal, dolgozza
ki 6—6 évre a nemzetközi tervezetet, mely szerint nálunk
is sok helyen tanítják a bibliai részeket. Az egyesület
kontinentális bizottsága Európa több országában s a m i hazánkban is támogatja a vasárnapi iskolák ügyét. Az
évi gyűléseken egyik vagy másik ország meghívott képviselője tesz jelentést a munka folyásáról. Ez alkalommal a kontinentális bizottság egyik tagja, a magyarok
barátja, Philoox Henrik Magyarországra irányította az
egyesület figyelmét, mely meghívta Victor Jánost, a
magyar vasárnapi iskolai szövetség buzgó elnökét s felkérte, hogy a gyűlésen tartson előadást. Victor János
előadását a magyarhoni vasárnapi iskolai munkáról nagyszámú közönség hallgatta meleg érdeklődéssel. Belsey
F. F., ki ez alkalommal elnökölt, megemlékezett arról,
hogy fiatal korában résztvett egy bizottságban, mely
Kossuth Lajos fogadtatását készítette elő. Külön estélyt

szántak a nemzetközi bibliaolvasó egyletnek, mely alkalommal 91 gyermek, ugyanannyi ország képviseletében
számolt be az ügy haladásáról. Rendkívül nagy közönség gyűlt egybe a május 3-án tartott gyűlésen, midőn
az angol közoktatásügyi miniszter, Birell Ágoston is tartott beszédet s a legmelegebb szavakban ismerte el ama
nagy szolgálatot, mit a vasárnapi iskola hazájában teljesít. A vasárnapi iskolai egyesülethez a brit parlament
számos tagja tartozik, kik szombat délután otthagyják
a Westminster-palotát, hogy vasárnap reggel otthon,
délután pedig a gyermekek és ifjak körében foglalkozzanak az Isten igéjével.
Evangelizálás. Edei Jenő evangelista máj. 13—16.
napjain több evangelizáló gyűlést tartott fővárosunkban.
A gyűlések, példás látogatottságnak örvendettek. Edei
úr azután Észak-Magyarország néhány városát kereste
fel, hirdetvén Isten igéjét. Áldja meg az Úr az igéket,
miket hirdetett közöttünk.

hívása értelmében a Kassán megüresedett ev. református
másodosztályú katonai gondnoki állásra ezennel pályázatot hirdetünk, melynek föltételeire nézve annak a pályázati hirdetésnek szövege mérvadó, a melyet ev. reform,
egyetemes konventünk elnöksége a közös hadügyminisztérium f. évi február hó 5-én 697. szám alatt kelt felhívása értelmében nem régen, folyó évi márczius tizediki
lejárattal tett volt közzé egyházi lapjainkban.
A kellőleg felszerelt pályázati kérvények Kun Bertalan püspökhöz, mint az ev. ref. egyetemes konvent
egyházi elnökéhez folyó évi június hó tizedikéig nyújtandók be.
Kelt Miskolczon és Budapesten, 1906. évi május
hó 18.
Az ev. ref. egyetemes konvent elnöksége:
Br. Bánffy

Dezső,

egyházkerületi főgondnok, mint
az egyetemes konvent vil. elnöke

Kun

Bertalan,

püspök, mint az egyetemes
konvent egyházi elnöke.

GYÁSZROVAT.
Pályázati hirdetmény.
Bartlialos Kálmán, dudari ref. lelkész, 50 éves
korában, hosszas szenvedés után, f. hó 16-án elhunyt.
Thury József, a halasi ref. főgimnázium tanára,
értékes könyvtárának őre, a M. Tud. Akadémia levelező
tagja, a kiváló orientalista, 45 éves korában elhunyt.
Benne a magyar tudományosság igen sokat vesztett.
Rövidre nyúlt élete alatt, mint jeles orientalista, különösen a magyar vonatkozású török kútfők fordítása ós
publikálása terén szerzett magának kiváló érdemeket.
Nyugodjanak békével! Áldás emlékükre!

KÜLÖNFÉLÉK.
Kwizda-féle restituczió-fluid lovak részére. A ki
a lovak inait erőltetett használat mellett épségben akarja
megtartani, annak nagyon is ajánljuk a Kwizda-féle
restituczió-Huid alkalmazását. Minden használat után,
miután az inakat szalmával jól megcsutakoltuk, dörzsöljük a ló lábát térdtől csüdig jól restituczió-fluiddal
s aztán pólyázzuk könnyen b e ; ez egy egyszerű és
mégis igen hathatós szer, hogy az inakat frissen és
feszesen tarthassuk. A Kwizda-féle cs. k. szabadalmazott
restituczió-fluidnak lovak részére, tehát egy jókarban
tartott istállóban sem volna szabad hiányoznia.
Egyházi szent edények, úrvacsora-kelyhek, keresztelő kannák és meclenczék, borkancsók, oltári gyertyatartókból dús raktárt rendezett be Polgár Kálmán
budapesti müötvös (üzlete VII. ker., Erzsébet-körút 29.
szám) és az érdeklődő lelkész urak kívánságára stílszerű rajzokkal, tervezetekkel ós költségvetéssel díjtalanul szolgál.

PÁLYÁZATOK.
Pályázati hirdetmény.
A császári és királyi közös hadügyminisztériumnak
folyó évi május hó 7-diki kelettel 3878. szám alatt ev.
ref. egyetemes konventünk elnökségéhez intézett fel-

A felsőbaranyai ref. egyházmegyébe kebelezett
nyugotszenterzsébeti egyház lelkész-tanítói állására pályázat hirdettetik.
Ez állás, mely az 1896- októberi egyházkerületi
közgyűlés 126. számú végzése által 1520 koronára van
értékelve s ezenkívül évi 290 kor. 80 fillér állami kiegészítést kap, IV. osztályú.
A megválasztandó lelkész-tanító állását 1907 április
hó 24-én köteles elfoglalni, s a mennyiben tanítói oklevéllel nem bírna, egy év alatt azt megszerezni tartozik.
A kellőleg felszerelt pályázati kérvények Dániyi
Gábor felsőbaranyai ref. espereshez Kiscsányba, u. p.
Oszró, Baranyamegye, 1906. július l-ig küldendők.
Kunszentmiklós, 1906. május hava.
Baksay

Sándor,

ref. püspök.

Pályázati hirdetmény.
A magyarországi ev. ref. egyház egyetemes konventjének közvetlen fennhatósága alatt álló és az északamerikai Egyesült-Államok területén működő amerikai
magyar református egyházmegyében, melyhez 12 anyaés több leányegyház tartozik, jelenleg két lelkészi állás
van üresedésben, melyeknek betöltésére ezennel pályázat
hirdettetik.
A mount-carmeli és vidéki lelkészi állás, megfelelő
lakással, stólával, a gyülekezet által biztosított 300 dollárból, a konvent elnöksége által biztosított évi 450
dollár rendes segélyből és évi 50 dollár rendkívüli segélyből álló, tehát összesen 800 dollárból álló fizetéssel
van egybekötve. Ezenfelül megengedtetik a lelkésznek,
hogy minden hó egy vasárnapján a vidéki vagy távolabbi szórványokban, telepeken istentiszteletet tarthasson,
mely alkalmakkor befolyó (évente 100 dollárra becsülhető) perselypénz őt illeti. Á stóla keresztelésért 2 dollár, esküvőért és temetésért 5—5 dollár, a vidéken ez
összegek kétszerese és útiköltség. Ez állásnál a tót
nyelv ismerete feltétlenül megkívántatik.

MAGYARORSZÁG L E G N É P S Z E R Ű B B
j t j t j í EGYHÁZI M Ü I N T É Z E T E . jt'jtjt

A woodbridgei -carteret-portreadingi lelkészi állás
javadalma áll: lakásból Woodbridgen, stólából, azonfelül
a két egyház által adandó évi 210—210 dollár fizetésből, a konvent elnöksége által adandó 450 dollár évi
rendes segélyből és 30 dollár rendkiviili segélyből, öszszesen 900 dollár készpénzből. A stóla mindkét egyházban keresztelésért 3 dollár, temetésért és esküvőért
6—6 dollár, anyakönyvi kivonatért 1 dollár.
Felhivatnak mindazok, kik a fenti két lelkészi
állás egyikét elnyerni óhajtják, hogy kellően felszerelt
pályázati kérvényüket az egyetemes konvent alulírt világi
elnökéhez (Budapest, II., Bimbó-uteza 7.' sz. a.) 1906.
június 30-ig küldjék be.
Felhivatnak egyúttal mindazon lelkészek és lelkészjelöltek, kik az amerikai magyar református egyházmegyében missziói lelkészi állást elfoglalni hajlandók,
hogy ezen szándékukat, személyes körülményeik, nyelvismeretük stb. ismertetése mellett, ugyanott jelentsék be.
Budapest, 1906. május 11.
A magyarországi ev. ref. egyház egyetemes konventjének
elnöksége :
Br. Bánffy Dezső,
Kun Bertalan,
főgondnok, világi elnök.

püspök, egyházi elnök.

Felelős szerkesztő: H a m a r István.

G A V 0 R A d. J Ó Z S E F
EGYHÁZFELSZERELÉSI MÜINTÉZETE.

Budapest IV., Váczi-utcza 41. sz.
Ajánlja az összes e szakmába vágó egyházi
szerek, ú. m. gyertyatartók, kelyhek, borkancsók, keresztelő kannák, medenczék,
valamint úrasztal-terítők, szószék-térítők,
csillárok, stb. stb. elkészítését és szállítását.
Elismert megbízhatóság, pontos kiszolgálás, jutányos árak.
Költségvetést, árjegyzéket kívánatra
azonnal küldök.

Ezen czégláblán i s merhetők fel azon üzletek, a melyekben
egyedül árusíttatnak
eredeti SINGER varrógépek.

bérmentve

A mi gépeink nem
szorulnak ajánlásra.
Csak arra kérünk
ügyelni, hogy kellő
helyen vásároljon.

NYILTTÉR.*

Salvator

Természetes

vismentei

£ithion-forrás

kitün<5 hatásó
rese-, h ó l y a g - , r h e u m a - ,
é« k ö s z v é n y b á n t a l r n a k n á l , v i z e l e t ! n e h é z s é g e k n é l , c z u k e r *
b e t e g s é g e k n é l , a l é g z ő - és e m é s z t é s i s z e r v e k h u r u t a i n á l .
Salvator-forrái
igazgatósága
Eperjest*-

Singer Co. Varrógép Részv. Társ.
Budapest: IV., Újvilág-utcza 16.
Budapest:
IV., Muzeum-körut 27.
„
Ví., Teréz-körut 21.
„
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u.

VII., Kerepeái-ut 32.
VII., Király-utcza 52.
H., Fő-utcza 15.
37, Vácz; Széchényi-u. 14.

Országh Sándor
o r g o n a - é s
h a r m o n i u m g y á r o s

cs. és kir. udvari szállító

forrás

R.-Palota (Budapest

mellett)

Alapíttatott 1861-ben.
Az 1885. évi kiállításon « N a g y díszoklevél" é s
« F e r e n c z - J ó z s e f l o v a g r e n d d e l " , az 1 9 0 4 . é v i v e s z prémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azonkívül számtalan k i t ü n t e t é s é s elismerés.
Készít kellemes é s t ö m ö r h a n g ú , legjobb és legújabb rendszerű
orgonákat. Elvállal javításokat
és á t a l a k í t á s o k a t . Kisebb o r g o n á k k é s z l e t b e n v a n n a k . Szolid m u n k a és j u t á n y o s á r a k . Á z o r g o n á k
jóságát m i sem bizonyítja inkább, mint az, hogy
a gyár alapítása ó t a 400-nál t ö b b ú j o r g o n a lett
megrendelve és készítve.

szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szoníjcsillapító. — Óvszer
fertőző betegségek eílen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.

Árjegyzék

Kívánatra telítésnélküli töltést Is szállít a

és részletes
díjmentesen

tervezet
küldetik.

kívánatra

Szt. Lukácsfürdő Kútválíalat Budán.

Torony-órák

SZT.

palota-, városházi, gyári, laktanya-órák berendezését a legelőnyösebben eszközli

gyógyfürdő, Buda.

Téli és ny^ri gyógyhe'y.
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszapborogatások, zuhany-massage, vízgyógyintézet, szénsavas-fürdők,
villany-fényfürdők, gőzfürdők, kő- és kádfürdők, gyógyvízuszodák. — Olcsó és gondos ellátás. — C s ú z - , k ö s z v é n y - ,
i d e g - , b ő r b a j o k és a téli fürdőkúra felől kimerítő prospek=
tust küld ingyen a
=

Szt. Lukács-fürdö igazgatósága Budán. "^fé®
* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a,

Szerk.

MÜLLER J Á N O S
MAJER KAROLY

Első magyar óragyár gőzerőberendezéssel.

utóda

Budapest, VII,, Csömöri-út 50.
(Saját ház.)
Képes árjegyzékek, költségjegyzékek ingyen.

Pontos és legjobb

órák 5 évi Jótállás mellett,
egyházi szent edények,
- úrvacsora-kelyhek, =
borkancsók, keresztelőkannák és medenczék,
a r a n y é s ezüst ékszerek, evőeszközök,
z z z z m c h i n a e z ü s t dísztárgyak.
J a v í t á s o k r a é s vidéki m e g r é f t t í e l é s e k r e k ü l ö n ö s
g o n d o t fordítok. — Árjegyzék 2 0 0 0 rajzzal
ingyen é s bérmentve.

POLGÁR KÁLMÁN

műórás

Budapesten, Erzsébet-körút 29.

l e g j o b b asztali- é s ü d í t ő ital.
Kitűnő h a t á s ú n a k bizonyult k ö h ö g é s n é l ,
gégebajoknál, gyomor- és hólyaghurutnál
Karlsbad M A T T O N I

H E N R I K Budapest
akad. szobrász

Orgonaépítési műintézet.

ELSŐ ORSZ. S Z A B A D A L M A Z O T T
SIREMLÉKMÜ

M i e g e r Ottó
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

Főraktár és Iroda:

Budapest, YIL, Garay-utcza 48.

Kerepesi út 9 0 . sz.

es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Ferenez József-rend lovagja.
A párisi ós bécsi világkiállíl í s o n kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvező. fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 30 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt árban elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kívánatra díjmentesen.

GYÁROSOK

BUDAPESTEN.

IjrENNÁLlH

f f

Mindennemű

^ u Ö Á P É s í . ^
.

IX.IPAR-UTCXA

iskolapadok,

•

iskola , tornaés

Orgona-harmóniumok.
A gyönyörű hang, melyet a világhírű, legjobb gyártmányú,
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng dicséretet. 65 frttól minden árban kapható.

óvodaberendezések

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár.

és szabadalmazott

STOWASSER J • hangszergyáros,

gyermekpadok

a m. k i r . zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek s z á l l í t ó j a .

gyártása.

Budapest, II., Lánczhíd-utcza 5.
Az összes hangszerek
javítása különleges szakszerű pontossággal, jutányos árban; kezesség
minden egyes
hangszernél.

Árjegyzékkel készséggel szolgálunk ingyen
és bérmentve.
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Árjegyzék, minden egyes
hangszernél külön, kívánatra b é r m e n t v e küldetik.
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KWIZDA FERENCZ JÁNOS

Kivitel nagyban és kicsinyben.

08. és kir. osztrák-magyar, román királyi és bolgár fejedelmi
udvari szállító*
kerületi gyógyszerész Korneuburg, Bécs mellett.

KWIZDA-féle

RESTITÜTIONSFLUID

OS. ém k i r , s z a b a d a l m a z o t t mosóvíz l o v a k »záinAra,

1 üyeg ára kor. 2.80.
Negyven év óta van használatban az udvari istállókban
s a legnagyobb katonai éf
polgári istállókban is a lovaiizmai erősítésére, fárasztó menetek előtt és után, ficzamodásoknál és az izmok me
_revedésénél stb.; a lovat ;
trainingben bámulatos ered
mény felmulatására képesíti

KWIZDA= korneuburgi marhatáppor
Diat. szei lovak, szarvasmarhák és juhok részére
1
/1 doboz ára kor. 1.40
ff
ff ff —
50 év óta a legtöbb istállóban használatba*. van étvágy-hiány s rossz emésztésnél, a tej javításárá és a
tehenek tejelőképességének
fokozására.

A hangszerek királynője az Orgona!
Ily házi orgonát vagy

H A R M O N I U M O T
bárki megszerezhet magának 7 5 f r t t ó l feljebb minden árban.

Iskolák és dalárdák részére erős, nagyhangú
európai szerkezet a legajánlatosabb, magánhasználatra a fényesen bevállt amerikai rendszerű,
melyek a legfinomabb kivitelben, kellemes, lágy,
mindamellett erős hangúknál fogva az egész
zenekedvelő világot meghódították.
Mielőtt valaki harmoniumot vesz, ne mulaszsza el

Reményi

Mihály

a m. kir. zene-akadémia
szállítójától árjegyzéket
kérni
B U D A P E S T ,

K i r á l y - u t c a 4 4 P.

Vtiiödi c s a k ezen v é d j e g j ' g j el ellfttoti.

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

Főraktár: T ö r ö k József gyógyszertára

Az összes hangszerek dús tárháza. Mindennemű
hangszerek szakszerű javítása. — Kitűnő húrok.
Czimbalmok 5 évi kezesség mellett.
Kivitel nagyban í s kicsinyben.

Király-utcza 12. és Andrássy-tit 26.
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UPVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.

PROTESTÁNS
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP

Hirdetési d í j a k :
Két hasábos egész oldal . . . .
Fél oldal
Negyed oldal
Nyolczad oldal

40
20
10
5

kor.
kor.
kor,
kor.

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő :
H A M A R ISTVÁN.
Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a hová a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendők.

Megjelenik minden vasárnap.
Előfizetési ára :
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 fillér.

T A R T A L O M . V e z é r c z i k k : Pünkösti Lélek — Pünkösti lelkesedés. Hamar István. — I s k o l a ü g y : Orgonista-kántoraink nyugdíj
ügyéhez. Ifj. Győrt Dániel. — T á r e z a : Emlékezzünk régiekről B. Pap István. — B e l f ö l d : A budapesti ref. egyház
köréből. Dr. H. Z. — Az ország 1904. évi egyházi és valláserkölcsi közállapotai Homola István. — M i s s z i ó ü g y : A
belniisszió kérdéséhez. Eubulus. — I r o d a l o m . — E g y h á z . — I s k o l a . — E g y e s ü l e t . — G y á s z r o v a t . — K ü l ö n ;
félék — Szerkesztői üzenet — Pályázatok. — Hirdetések.
" '

Pünkösti Lélek — Pünkösti lelkesedés.
Valahányszor az első piinköst felett elmélkedem, a Lélek kitöltetésének nem annyira külső
eseményei: a sebesen zúgó szélnek zendülése és
az apostolok fejei fölött lebegő kettős tüzes lángnyelvek ragadnak meg, hanem a belső körülmények: az egy akarattal együttlétei, a lelkeknek
a Lélek által megtelése s a megtelt lelkeknek
lelkeket hódító ereje.
Miért nem töltetett ki a Lélek az apostolokra
mindjárt a mennybemenetel után másodnapra?
Miért csak tíz nap múlva? Talán azért, mert az
a tizedik nap a sinai törvény kiadatásának ünnepe
s a lelkek hódítására legjobb alkalom vala? Talán
azért, hogy a kőtáblákra írott törvény kiadatásának napja a lélekbe írott belső törvény kiadatásának napjává lehessen? Lehet; de a mikor az
első pünköst napjáról szóló tudósítást olvasom,
lelkem előtt abból mindig mintegy önkéntelenül
kimagaslik ez a rész: „valának mindnyájan egy
akarattal együtt", -— s úgy érzem, hogy a szentíró nem ok nélkül írta e szavakat tudósításába.
Már a mennybemenetel és a pünköst közötti napokat illetőleg is azt olvasom ugyan, hogy a tanítványok, a szent asszonyokkal együtt, „mind egyetemben foglalatosak valának az imádkozásban és
a könyörgésben", — valamint azt is, hogy nagy
hivatásuk tudatában betöltik a Krisztus hívei az
áruló Júdás helyét; — de mégis . . . mégis úgy
tetszik nekem, hogy az az „egy akarat", a melyet
a Cselekedetek írója hangsúlyoz, aligha volt valóí>

ban teljes az apostolok lelkében, mind egészen
az első pünköst napig.
De ezen nincs mit csodálkoznunk. Az apostoloknak a Getsemáne-kertben és a Golgothán
megrendült hite még alig nyerte vissza egyensúlyát a Jézus feltámadásával és a negyven napig
velelétellel, — s íme már ismét el kellett válniok
Mesterüktől. Látjuk őket megdöbbenve állani az
Olajfák hegyén a mennybemenetel után. Fülökbe
cseng ugyan a vigasztalás: „Veszitek a Szentléleknek erejét, minekutána eljövend ti reátok",
s hallják az angyali biztatást: „E Jézus, a ki
oda felviteték ti tőletek mennyországba, akképen
jő el, amiképen láttátok őtet felmenni mennyekbe" ;
— de vájjon, ha hitük nem rendült is meg újra,
nem hangolódott-e le mégis leikök s nem veszítette-e el azt a lelkesedést, azt a mindenre elszántságot, a mely a Krisztus felől való nyilt bizonyságtételhez, a lelkek meghódításához szükséges
volt? Én azt hiszem, hogy igen; mert hiszen ők
is csak emberek voltak, a kik a csalódás okozti
lehangolódás ellen vértezve nem valának. Lelkűdnek újra össze kellett tehát szednie magát. A
kételyeknek, az aggodalomnak, a bátortalanságnak
el kellett előbb oszolniok, hogy valóban, a szó
igazi értelmében, „mindnyájan egy akarattal" együtt
lehessenek, —- s csak akkor nyerhették meg a
Szentlélek ajándékait s indulhattak meg a lelkek
meghódítására.
Hanem, a mikor eljutottak az „egy akarat "-ra,
s ezt az egy akaratot megszentelte és elhatározásra bírta a Lélek, akkor nem volt többé gát

A tüdővész terjedésének meggátlása czéljából 21211/1905. sz. a. kötelezöleg elrendelte a nagym. magy. kir.
vallás- és közoktatásügyi
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József és Társa ezégnél
Budapesten, Szív-utcza 4 3 . szám alatt, mint e szer gyártására és szétküldésére egyedül jogosított tulaj•
(Ionosoknál rendelhető meg. Az „Utasítások" bérmentve.
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előttük. Lelkesedésük ereje lerombolta azokat, s
az az égi tűz, melynek melege beszédükből kisugárzott, felolvasztotta még a sziveknek jégkérgét
is, s a lélekhódító akczió fenséges eredményeket
hozott létre.
így, benső lényegében vizsgálva az első pünköstöt, nagy tanulságokkal szolgál az nekünk,
minden időkre.
E tanulságokból kettő magaslik ki. Az egyik
az, hogy csak az „egy akarat"-ra jutott hivő lelkekre töltetik ki a Szentlélek teljessége. A másik,
hogy csak a Szentlélekkel eltelt bizonyságtevők
képesek az emberi lelkek meghódítására, az anyaszentegyház megépítésére.
S ez a két nagy tanulság talán senkihez
sem szól inkább, mint hozzánk, mai magyar protestánsokhoz.
A mi egyházunkat nagy őseink „egy akarattal", az apostolok pünkösti lelkesedésével fundálták meg. H a j h ! de annak falait századoknak
kemény viharai ostromolták vagy teljesen kiépíteni
sem engedték. A megrongált falakat ki kellene
igazítani, a hiányzó erősségeket fel kellene építeni. De hol van ehhez az erő, az elszántság, az
áldozatkészség közöttünk?! Falaink őrállói, ha
nem hagyták is el helyeiket, de igazi lelkesedés
nélkül, csüggedezve töltik be tisztöket. Várni,
várnak ugyan segedelmet, de szemeik jobbadán
nem emelkednek feljebb a „magas" kormánynál.
A czélok kitűzésében, a hozzájok vezető eszközök
megválasztásában pedig óh! mily távol járunk
még az apostolok lelkét eltöltött „egy akarat"-tói ? !
S a hívek ? Bizony nagy részben feledték a Krisztus
parancsolatát, hogy „el ne mennénk Jeruzsálemből,
hanem megvárnánk az Atyának igéretét" — s széledeznek, oszladoznak „Jeruzsálemből", ki tengereken túlra, messze idegenbe, ki közelebbre ugyan,
de mégis idegenbe, ki pedig vissza a hitetlenség
vagy a vallásos közöny birodalmába.
S a hívek oszladozása még csüggedtebbekké
teszi magukat a vezéreket is. Felhangzanak a
kételkedő lemondás szavai, sőt itt-ott már készek
volnának felettünk meghúzni a halálharangot is.
S miért mindez, én édes magyar protestáns
véreim ? Azért, mert még mindig nem tudtunk
lelkünkben eljutni az első pünköst napjának „egy
akarat "-ára, s még mindig nem kész szivünk a
Szentlélek teljességének befogadására.
Ha azt akarjuk, hogy egy akaratra jussunk,
hogy szivünk kész legyen, s hogy hivatásunk
magasztosságának tiszta tudata világosan éljen
mi bennünk, — szemeinket ne csak az Olajfák
hegyének legmagasabb pontjáig, ne csak a „magas kormányáig emeljük fel, hanem fel az égig,
a hol megdicsőült Krisztusunk ül az Atyának
jobbján, s akkor . . . akkor reánk is reánk virrad

a pünköst fenséges napja; akkor egy akaratra
jutott lelkünket megszentelendi s megerősítendi a
Szentlélek ereje, s bizonyságot tudván tenni az
érettünk meghalt, de feltámadott és isteni dicsőségébe visszatért Jézus Krisztusról: lelkeket hódítunk, mint az apostolok, s megépítjük egyházunk
romladozó kőfalait és új erősségeket is emelünk
annak védelmére.
Sursum corda! — csengjenek e szavak lelkünkben mai nagy ünnepünkön! Te pedig, áldott
Szentlélek, szállj alá suhanva égbe vágyó szíveinkbe, s taníts meg minket, ne csak hinni,
szeretni, remélni, hanem mindezek által hatni,
munkálni, hódítani is, hogy múljék el immár fölülünk a csíiggetegségnek, a bátortalanságnak komor
éjszakája s derüljön fel egünkön az új életnek,
a felvirágzásnak rózsás hajnala!
Hamar

István.

ISKOLAÜGY.
Orgonista-kántoraink nyugdíjügyéhez.
A „Protestáns Egyházi és Iskolai Lap" 20-dik
számában közzétett s orgonista-kántoraink nyugdíjügyét
tárgyaló czikkem — örömömre — néni pusztában hangzott el; mert kartársaim közül többen kerestek meg érdeklődő szives soraikkal, bővebb felvilágosítást kérve a nyugdíjintézetről. Kötelességemnek tartom tehát ezt a nagy
fontossággal biró ügyet részletesebben tárgyalni s mindazon pontokat felsorolni, a melyek hivatva vannak ez intézmény üdvös voltát feltüntetni az érdeklődők előtt.
Azon egyesület neve, a hova orgonista-kántoraink,
valláskülönbség nélkül felvétetnek: „A Magyarországi
Zenészek Országos Segély- és Nyugdíjegyesülete". Székhelye : Budapest.
Az intézet részletes megismertetésére szolgáljon az
egyesület „Alapszabályainak" következő rövid kivonata.
Az egyesület czélja.
Az egyesület czélja: rendes tagjainak és azok
özvegyeinek nyugdíjat biztosítani, esetleg vagyontalanság
ós munkaképtelenség beálltával segélyt nyújtani.
E czél elérésére szolgáló eszközök:
1. A „Magyarhonban élő zeneművészek segélyegyletéinek alaptőkéje, a mely már a jelenben 136,000
koronát képvisel.
2. A létesítendő nyugdíjalap, mely fog alakulni:
a) alapítványokból;
b) rendes tagok befizetéseiből ;
c) adományokból és hagyományokból;
d) a nyugdíjalap javára rendezendő hangversenyek
s jótékony előadások stb. jövedelmeiből.
Ezen jótékony előadások, hangversenyek eddig
legtöbb esetben Budapesten rendeztettek a nyugdíjalap

javára ; de ügy hiszem, nem lenne lehetetlen, hogy az
intézet rendes tagjai évenkint legalább egyszer működési
helyeiken az egyesület alapja javára rendeznének egy-egy
hangversenyt, mi ha csekély 20—30 koronát jövedelmezne is, nagyban emelné á tőkeösszeget.
Az alapszabály kivonatának'tökéletes megértésére
szükségesnek tartom az alábbiakat megjegyezni:
„A Magyarországi Zenészek Országos Segély- és
Nyugdíjintézete" 1898-ban (tehát ezelőtt hét évvel) alakult
át a „Magyarhonban élő zeneművészek segélyegyesületéből." Az utóbbinak az átalakuláskor 40—50 rendes
tagja volt, kikért meg kellett tartani a Nyugdíjintézet
czíme mellett a „Segély" czímet is, mert ez a 40—50
tag nem a Nyugdíj-, de a „Segély"-egyesület tagja,
így lehet megérteni azt, hogy azon 136,000 korona, a
mely a nyugdíjazás czéljára szolgáló egyik eszköz, külön
kezeltetik a tulajdonképeni nyugdíjalaptól, mert ez a
„Magyarhonban élő zeneművészek segélyegyesületének"
alaptőkéje volt. Azonban a két egyesület egybeolvadása
óta ez az összeg képezi a nyugdíjintézet főalapját.

A nyugdíjalap javára befizetendő évi díj összegének
táblázata.

A ki belépése alkalmával:
25—30 éves, fizet évenként . 60 koronát,
30-35
„
„
„
48
„
35-40
,
36
„
40-45
„
„
„
24
„
45 évesnél idősebb fizet évenként 18
„
E pontnál engedtessék meg, hogy valamire kiterjeszkedjem és egyházaink vezetőinek jóindulatát kikérjem.
;
„Az országos ref. lelkészi nyugdíjintézet" bizonyára
mielőbb meg fog alakulni. Az ennek rendes tagjait képező
lelkészek és okleveles tanítók — mint kántorok — után
az évi 24 korona illetéket az illető egyházak fizetik.
Igaz ugyan, hogy a tanítói oklevéllel nem bíró kántorok
kizárattak a lelkészi' nyugdíj-intézet kebeléből, daczára,
hogy lehetnek ezek között sokkal több munkát teljesítő,
az Úr szőllőjében hívebben sáfárkodó egyének, mint az
oklevelesek között; de hát azért jó indulattal ezeken is
Az egyesület tagjai.
lehetne segíteni. A mikor az országos tanítói nyugdíjA egyesület áll: tiszteletbeli, alapító és rendes
intézet megalakult, a kormány humánusan járt el az
tagokból. Tiszteletbeli tag az lehet, kit a közgyűlés,
oklevélnélküli tanítókkal szemben. Pót-tanfolyamokat
az egyesület körül szerzett érdemeinél fogva, tiszteállított fel a képezdékben számukra és kieszközölte, hogy
letbeli taggá választ. Alapító tag az, ki készpénzben,
azok, a kik már évtizedeken át működtek, ne zárattassanak
vagy .alapító levélben 200 korona lefizetésre kötelezi
ki a méltán .megérdemlett nyugdíj-intézetből, hanem
.magát--; vagy tíz éven át évi 30 koronával járul az alapoklevelet nyerjenek s az intézetnek tagjai lehessenek.
tőkéhez. >*c
.Ugyanezt tehetné a mi főhatóságunk is. Ha azonban
Nyugdíjban vagy segélyben sem a tiszteletbeli,
erre nem volna hajlandó, úgy legalább azon kegyeiben
sem az alapító tag nem részesülhet.
részesíthetné tanítói oklevéllel nem bíró orgonista-kán torait,
Rendes tag lehet: nemre {férfi v. nő), korra, nemhogy évente illetékes egyházaik által fizettetné ki azon
zetiségre való . tekintet nélkül mindenki, a ki Magyar24 koronát ezek számára is. Úgy hiszem, ezt a csekély
országon zenével, akár az elmélet, akar a gyakorlat
24 korona évi nyugdíj-illetéket nem tagadja meg ezektől
terén hivatásszerűleg foglalkozik. (Orgonisták, zongora-,
sem egyházi főhatóságunk. Ezt megnyerve sokkal könnyebb
hegedű- és énektanítók, stb.) ;
lenne elviselni a „Magyarországi Zenészek Segély és
Felemlítem, hogy a felvétel iránti folyamodvány
Nyugdij-egyésületének" fizetendő évi járulékokat.
mellé -csatolni kell egy gzolgálati bizonyítványt a lelkészi
hivataltól, mely hivatva van igazolni, hogy a rendes
A nyugdíjazás.
tagul felveendő egyén az illető egyháznál tényleg mint
Az egyesület nyugdíjazó működése az alakulástól
orgonista-kántor és; énektanító működik. Úgyszintén ha
működési helyén zenetanítással is foglalkozik (zongora, számított 10 év elteltével kezdődik (tehát három év
hegedű stb.), a növendékek szüleitől nyert s az elöljáróság múlva : 1909-ben). Addig a nyugdíjalap javára befolyó
jövedelmek és azoknak kamatai tőkósittetnek.
által láttamozott bizonyítvány is melléklendő.
Az évi nyugdíj a következőkép állapíttatott meg:
A rendes tagok kötelességei.
tíz évi befizetés után évi . . 200 korona,
húsz évi „
„
„
400
A rendes tagok ^törzsbetét" czímén, az intézetbe
harmincz évi befizetés után évi 600
„
való felvétel alkalmával, égyszersmindenkorra 200, azaz
kettőszáz koronát tartoznak befizetni. Azonban, ha arra,
Megjegyzendő, hogy 3 év múlva jóval magasabb
hogy ezen összeget letegyék, módjuk nem volna, úgy évi uyugdíjösszeg van tervbe véve.
300, azaz háromszáz koronát tíz év alatt, egyenlő havi
A belépéstől számított 10 éven belül nincs a tagrészletekben törlesztőnek, vagyis havonta öt.. (5) koronát. nak nyugdíjra igénye. Azon esetben, ha tíz éven belől
. Továbbá kötelesek 30 éven át, vagy, az esetleg
előbb beálló munka- és keresetképtelénségig, az alábbi
táblázat szerinti megállapított évi díjat, előleges, egyenlő
havi részletekben pontosan befizetni.
- ? 7 " ;;- ;

teljesen munka- és keresetképtelenné válik és szegénysége miatt; a nyugdíjjárulékot fizetni nem képes: az
igazgató-választmány, az egylet vagyonához mérten megállapítandó évi segélyben részesíti a ráutalt tagot.
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Tíz évi befizetés után, 30 éven belül, csak teljes
munka- és keresetképtelenség esetében igényelhet a tagnyugdíjat.
Harmincz évi befizetés után a tag feltétlenül belép
a teljes nyugdíj élvezetébe.
Ha az illető tag özvegye számára is kíván 300
korona évi nyugdíjat biztosítani, akkor, saját nyugdíjjárulékán felül, még a következő évi díjat fizeti, egyenlő
havi részletekben.
A ki nejének bejelentésekor: 25—30 éves, évenként fizet 36 koronát,
a ki nejének bejelentésekor: 30—40 éves, évenként fizet 42 koronát,
a ki nejének bejelentésekor: 40 évesnél idősebb,
évenként tizet 48 koronát.
Külön „törzsbetétet" az özvegy részére biztosítandó
nyugdíj-járuléknál nem kell fizetni.
Tökéletesebb megértés kedvéért lássunk egy példát:
X, Y. 30 — 40 év közötti ember, biztosítani kiván
nyugdíjat úgy maga, mint felesége, illetve özvegye
részére. Nem áll azonban módjában, hogy a nyugdíjegyesületnek belépése alkalmával befizethesse a 200 korona törzsbetétet. Fizetnie kell tehát ez esetben „törzsbetét"
czímén 300 koronát, de tíz év alatt, egyenlő havi részletekben törlesztve, a mi egy hóra 5 koronát tesz ki.
Törzsbetét havi részlete 5 korona. Önmaga után
eső 36 korona járulék havi részlete 3 korona, Felesége
részéről a 42 korona járulék havi részlete 3 kor. 50 fill.
Férj és feleség nyugdíjára havonta fizetendő összesen:
11 korona 50 fillér.
Megjegyzendő azonban, hogy ily nagy havi összeget
csak tíz évig kell fizetni, a míg a törzsbetét havi részlete
lejár; azután csupán 6 korona 50 fillér fog havonta
esedékes lenni. Ha azonban egyházi főhatóságunk kimódolná, hogy egyházainknál működő orgonista-kántoraink kivétel nélkül részesülnének az évi 24 korona
nyugdíj illeték élvezésében, úgy ez esetben 4 korona
50 fillérre apadna le a nyugdíjintézetbe járó fizetendőség,
Á belépő nőtlen tag, későbbi nősülés esetében,
özvegye számára biztosíthatja a 300 korona évi nyugdíjat ; de a már nyugdíjat élvező tag nősülés esetében
erre a kedvezményre jogot nem tarthat.

Ha az özvegy nő újabban férjhez megy, megszűnik
úgy a nyugdíjra, mint az esetleges segélyre való minden
igénye.
Bőven tárgyalja az egyesület alapszabálya még
az egyesület szervezetére vonatkozó ügyeket, a vagyonkezelést, a közgyűlés, igazgató-választmány, tisztviselők
hatáskörét s teendőit stb.; de mivel én csupán a nyugdíjintézet üdvös czélját kívántam megismertetni érdeklődő
kartársaimmal: azt hiszem, e röviden kivonatolt alapszabályokból elég tiszta képet fognak alkotni maguknak
a felől. A kik bővebb tájékozást óhajtanak szerezni e
dologról, keressék meg levelező-lap útján a „Zenelap
felelős szerkesztőjét: Ságh József urat, (lalkik: Budapest, VIII. ker., Rökk-Szilárd-utcza 31. szám alatt), a
ki kívánatra készséggel küld mindenkinek „ Nyugdíj intézeti alapszabályt", felvételi ívvel együtt.
Mielőtt pedig czikkem befejezést nyerne, azon
szíves kérésemmel fordulok a nt. lelkész urakhoz:
kegyeskedjenek kántoraikkal, énekvezéreikkel megismertetni e felette fontos ügyet, s a mennyire lehet, közreműködni, hogy a tanítói oklevéllel nem bíró orgonistakántorok is részesülhessenek az egyház részéről azon
csekély, de mégis sokat tevő, a nyugdíjalapra befizetendő
évi 24 korona összegben. Úgy hiszem, szerény kérésem
méltányos és foganatosítást is nyerend.
Torontál-Vásárhely.
I f j . Györe Dániel,
.,

ev. ref. orgonista-kántor,
.,>,.....,i... énektaaító.H-,

TÁRCZA.
Emlékezzünk régiekről.
(Folytatás és vége.)

Nem szándékom a t. közönség figyelmét a nagy
szabadságharcz részleteinek, a hosszas és kínos béketárgyalások előadásával fárasztani. Ama béketárgyalásokéval, a melyeknek sikerét több tényező is veszélyeztette : a prágai udvar gőgje, a pápás udvar, a jezsuiták
vétója egyfelől, másfelől az az elkeseredett magyar
párt, a mely végleges szakításra ösztönözte Bocskayt,
a hajdúk és ezek vezérei, a kik semmiképen nem vágytak a béke után.
Ha a férfitag nem a saját belépésekor jelenti
Ennyi ellentétes érdek és nehézségek közepette
be nejét a nyugdíjalapba: az özvegyi nyugdíjjárulékot Bocskay valóban nagy politikusnak bizonyult. Ellenei be
30 éven át tartozik fizetni, akkor is, ha saját személyére akarták feketíteni a török előtt, a külföld előtt s Erdélyben.
nézve időközben a nyugdíj élvezetébe lépett. Kivételt Múltjával igyekeztek ellene hangulatot kelteni; csábíképez időközben bekövetkezett halálának, vagy a teljes tották, fényes Ígéretekkel kecsegtették hajdúit. És ki
munka- ós keresetképtelenségnek esete.
tudná mind előszámlálni a spanyol jezsuita politika mindAz özvegynek nyugdíjigénye a férj halálával lép azon eszközét, a melyeket ellene mozgósítottak.
hatályba; de csak abban az esetben, ha férje legDe ő győzedelmeskedett Illésházy segítségével minalább 10 éven át fizette saját és a neje nyugdíjjárulékait. . den akadály felett. A prágai udvar, a megrémült fŐHa a férj 10 év előtt elhal, özvegye az igazgató- herczegek nyomása alatt, mint egyenjogú féllel kötötte meg
választmány által, az egylet vagyoni állapotához mérten vele, illetve a nemzettel az úgynevezett bécsi bókét. Ha
megállapítandó évi segélyre tarthat igényt.
vizsgáljuk e békekötésnek pontjait, valóban ámulat fog

el bennünket arra, hogy itt Magyarországon vannak, a
kik ennek értékét lekicsinylik és azt hangoztatják, hogy
az egyedül a protestánsokat érdeklő dolog. Igen, a protestánsok első magna chartája az; de csak felekezeti elvakultság hirdetheti azt, hogy Bocskay és a többiek csupán
csak felekezeti érdekből fogtak fegyvert. Igen, a bécsi
béke, illetve a pozsonyi 1608-diki országgyűlés artikulusai
szálka voltak a jezsuiták és a „nagy" Pázmány szemében, ép a protestánsoknak szabadságot biztosító pontja
miatt. A jezsuita, pápista történetírás most is csak valami
olyan kis epizódnak tünteti ezt fel államiságunk történetében, a mely nélkül nagyon szépen el lehettünk
volna ; de elfogulatlanabb, nem protestáns történetíró
mondja Bocskayról, illetve működéséről, hogy ő volt
az első, a ki nemzetét visszaadta önmagának! A kik Ő
utána jöttek, a XVII-dik század ama nagyjai, martírok,
az ő nyomdokába léptek. Bizony Bocskay protestáns
nemzeti politikája, akármit beszélnek is és hoznak fel
ellene, a magyar államiság és a protestantizmus megmentője volt. Végrendeletében szórói-szóra így jelöli meg a
követendő politikát: „Valameddig a korona ott fenn a
nálunknál erősebb részen, a németnél lészen és a magyar királyság is a németeken forog, mindenkor szükséges és hasznos egy magyar fejedelmet Erdélybén fentartani, mert nékik javukra, oltalmukra lészen ; ha pedig
Isten adná, hogy a magyar korona Magyarországban
magyar kezéhez kelne, egy koronás királyság alá, úgy
az erdélyieket is intjük, hogy azon korona alá adják
magukat, a régi mód szerint." Ilyen elvet vallott, mint
már említém, Pázmány is, a ki azt mondotta: a magyar
nemzetnek csak addig van becsülete a császár és a német
előtt, míg tudják, hogy Erdélyben hatalmas magyar fejedelem tartja a gyeplőt. Mert ha nem
biz Isten
gallérunkba köpnek!!
Bizony így történt volna! A Bocskay-felkelés, a
bécsi békében biztosított nemzeti és vallásszabadság
visszaadta a nemzet önbizalmát, hogy meg tudott állani,
akkor is, midőn II. és III. Ferdinánd alatt a nemzetet
és a protestantizmust még nagyobb veszélyek fenyegették. Mert mondanom sem kell, hogy a prágai, illetve
bécsi udvar, a jezsuita módszer szerint, minden békét azzal
a fenntartással kötött, hogy ennek engedményeit, mint
ők mondották, apránként vagy egyszerre alkalmas időben úgy is visszá lehet venni. Ezért gondoskodott
Bocskay a béke biztosítékairól. Az erdélyi magyar nemzeti fejedelemség új életre keltése, a nádori méltóság
betöltése, a katonai kérdések rendezése és a hajdúk,
az ő hadi népének megtelepítése által. Bizony, ha semmi
egyebet el nem ért volna, ezzel is örök dicsőséget biztosított volna magának a magyarság megerősítése körül. Bocskay előtt nem volt egy félszázadon át gyűlöltebb név a magyar előtt, mint a „hajdú11. A corpus
juris telve van az ellenök hozott törvényes intézkedésekkel. Adj a hajdúnak sarczot és zsákmányt, és képes
mindenre, mondá Belgiojoso is, kinek zsoldjában állottak. Básta rémes uralmának ott Erdélyben ők voltak

vak eszközei. Bocskayt — mondja egy történetíró —
nem hiába nevezték később a magyarok Mózesének.
Friss forrást, a legnemesebb érzelmek tiszta vizét fakasztotta fel a kőkemény, kegyetlen hajdúk szivében; — a
csavargó, lézengő szegénylegényekből szabadságharczosok, nemzeti hősök lettek.
Sokat köszönhetett Bocskay a hajdúk^nk; de méltán emlegetik nagy hálával nevét azoklMi a hajdúvárosokban, a melyek Bocskaynak politikai bölcseségét
hirdetik.
Ama kietlen helyen megtelepített hajdúkban Ő a
nemzetet egy vitéz, a nemzeti szabadságért élni és halni
kész hatalmas erősséggel, egyik legértékesebb fenntartó
elemmel ajándékozta meg; egy oly elemmel, a mely ő
alatta és ő utána bőségesen kiengesztelte a multak
bűneit. Bizony a hajdúk Bocskay alatt sem váltak £pen
kezes bárányokká és sok panasz hangzott fel ellenök.
Bocskaynak untalan volt dolga ezekkel a panaszokkal, a melyek elintézésénél több érdekes nyilatkozata maradt fenn. Furcsa lenne, írja egy levelében, ha
szénájukért, szalmájukért, egynéhány tehenükért arra a
hadra támadnának, a mely hitükért és törvényük szabadságáért vív.
Hitért, szabadságért! ez volt Bocskay jelszava ; a
mi hitünkért, a melyről oly gyermekies alázattal tett
vallomást minden időben, különösen hosszas sínylődése
alkalmával és végrendeletében. Erős kálvinista meggyőződése volt, és bármit hozzanak fel a kálvinizmus
ellen, azt mindenkinek el kell ismernie, hogy erős gerinczű, nagy szivű, bátorságú szabadsághősöket adott
az emberiségnek, itt és másutt, a kik nem féltek senkitől,
semmitől, mert Isten kegyelméről oly magasztos vélemónyök volt.
Korán halt el. Mint azt már többen megjegyezték, a Habsburg-háznak hagyományos szerencséjéhez tartozott az, hogy sem Bocskay, sem Bethlen nem érték
túl az 50-dik életévüket; utódokat maguk után nem
hagytak, II. Rákóczy György pedig határtalan nagyravágyása folytán elbukott.
így történt! De azért áldhatjuk az isteni gondviselést, hogy adta nekünk e férfiakat! Bocskay híven
teljesítette „azon rövid nappal" alatt a reábizottakat.
Nemcsak jogi biztosítékokat eszközölt ki, hanem kijelölte az eszközöket, a melyek által ezeket minden
időben védelmeznie kell a nemzetnek. Aranyérmén e felirat volt: Dulce est pro patria mori.
Ő ezért halt! Az akkori tudomány hiányossága
miatt nem lehetett biztosan megállapítani, hogy mi
volt korai, megsiratott halálának okozója. „Hogy peniglen
mérget adtak neki, már bizonyos jelét látjuk. Mert oldalul a véknyán hólyagocskákba kiütötte magát," írja
Rimay János, a kinek sok nyugtalan forgolódása volt
éjjel-nappal, a hamar sinlődő beteg körül. Végrendelkezése szerint — édes hazájában — Gyulafehérváron
temették el.

1606 decz. 29-én halt el. 1607 febr. 1-én indították el holttestét, a mely 17-én ért oda Gyulafehérvárra.
Alvinczi, Somorjai, Tasnádi papok és Telegdi mondtak felette beszédeket. Az utóbbinak latin oratio-jából
maradt fenn e részlet: „Elvesztettük, vagyis inkább a boldogok örök hazájába előre bocsátottuk Erdély felséges
fejedelmét, Istvánt, minden idők és minden emlékezet
páratlan hősét, kinek erényei által nyert dicsőségét sohasem fogja eltörölni bármily mély feledés, nem fogja
megtépni még a legrágódóbb irigység sem és nem fogja
kitépni az emberek szivéből soha semmiféle idő, bármennyire megemésszen is minden dolgokat."
Jól jósolt a fogarasi prédikátor. Bocskay emléke
lelkesítő jelszó volt; az ő lelkesítő szavai, a melyeket
a felsőmagyarországi nemesekhez intézett: „Serkenjen fel
immár kegyelmetek és tekintse nemzetségünknek sok
időktől fogva súlyos igáját; vegye eszébe kegyelmetek
minden szabadságunk megromlását és hazánk pusztulását
és vesse le nyakáról a kemény igát!" Meghallották ezt
a későbbi korban is sokan!
Az ő nevéhez fűződik sok minden, a mi előttünk legdrágább és legbecsesebb. Emléke bizony itt van közöttünk,
mint egy felemelt zászló, adván a jelszót: Istenért,
hazáért!
Mintegy élő tiltakozás és biztatás a jelenre és
minden elkövetkezendő időkre nézve.
B. Pap István.

BELFÖLD.
A budapesti ref. egyház köréből.
A budapesti ref. egyház tanácsa május hó 17-én ülést
tartott, Hegedűs Sándor főgondnok és Petri Elek lelkész
elnöklete alatt.
A főgondnok legelső sorban Bachát Dánielről, a
bányakerület elhunyt evangélikus püspökéről emlékezett
meg. Kiemelte az ő egyházias és testvéries érzületét és
azokat a nagy érdemeket, a melyeket gyülekezetének
magyarosítása terén szerzett, valamint azon működését,
a melyet a legkiválóbb magyar költői munkák tót nyelvre
fordítása által a magyarság érdekében kifejtett. Az egyháztanács a pesti ág. tót hitközség előtt részvétét fogja
nyilvánítani és az elhunyt érdemes püspök emlékét jegyzőkönyvben örökítette meg. Megemlékezett továbbá a főgondnok Karap Ferenczről, az egyháztanács nagy érdemeket szerzett tagjáról, és őt, mint a magyar kálvinista
ember prototípusát állította oda, a ki a református egyháznak erényei által igen sok jó barátot, magának pedig
közbecsülést szerzett. Mély fájdalommal emlékezett meg
az ő elvesztéséről és javaslata alapján az egyháztanács
őszinte reszvétének és mély fájdalmának jegyzőkönyvben
is kifejezést adva, a családnak külön levélben fogja kifejezni részvétét.
Petri Elek lelkészelnök bemutatta a székesfőváros V—VII. ker. építendő templom javára 1906 január
hó 10-ig tett s Kovács Emil bizottsági lelkész-elnök által
összeállított adományok jegyzékét, amely szerint 52,156

kor, 45 lillér gyűlt egybe, a mit az egyháztanács örömmel vett tudomásul. Továbbá jelentette még, hogy a
Pesti Hazai Első Takarékpénztár, a református főgimnázium részére tett ösztöndíj-alapítványát 600 koronával
emelte ; Hajdú István pedig a IX. kerületi hívek részére
a mester-utczai iskolában tartott istentiszteletek czéljaira
egy úrasztalt készíttetett, a Sáska-család pedig ehhez
egy nagyon szép úrasztali terítőt csináltatott, a miért az
egyháztanács elismerését, háláját és köszönetét fejezte
ki az adományozóknak. Végül jelentette a lelkészelnök,
hogy báró Podmaniczky Gézáné és herczeg Odescalchy
Gyuláné az egyháznak adományozták néhai gróf Dógenfeld Imrének, a 60-as években a budapesti ref. egyház
főgondnokának olaj festésű arczképét. Az egyháztanács
a nemesszivű adományért köszönetét és háláját fejezte
ki és az arczképét egyelőre a Kálvin-téri lelkészi irodában helyezte el.
Dr. Szabó Aladár, józsefvárosi lelkész jelentette,
hogy a VlII-dik kerületben a húsvéti ünnepeket megelőzőleg általa rendezett hat vallásos estély emlékére,
egy magát megnevezni nem akaró úrnő 300 koronát
küldött kezéhez, azzal a megjegyzéssel, hogy azt egyházi czélokra, saját belátása szerint használja fel. A
lelkész ebből egy kelyhet csináltatott a józsefvárosi imaház részére, a megmaradó összeget pedig a józsefvárosi
templomalap javára könyvelte ós takarókpénztárban helyezte el. Ugyancsak a józsefvárosi istentiszteletek czéljaira Molnár Sándorné úrnő egy szép kelyhet adományozott, özv. Csiky Kálmánné úrnő pedig szintén egy kelyhet
ajánlott fel. Az egyháztanács az áldozatkész adományozóknak hálás köszönetét fejezte ki.
Farkas József, egyháztanácsi jegyző előterjesztésére bizottság küldetett ki, a mely meg fogja állapítani
azon egyháztanácsi tagok névjegyzékét, a kiknek megbízása a törvény szerint lejár. A bizottság jelentése alapján fog az egyházközségi közgyűlés összehivatni. A közelben elhunyt Karap Ferencz egyháztanácsos helyébe
Mács János póttag hivatott be.
Héder Sándor, a gazdasági hivatal vezetője előterjesztése szerint kivettetett egyházi adó fejében a pesti oldalon
59,658 kor. 40 fillér, a budai oldalon 9061 kor. 40 fillér,
összesen 68,719 kor. 80 fillér. Ebből eddig befolyt 36,012
kor. 40 fillér. A hátralékok összege a pesti oldalon
41,463 kor., a budai oldalon 1412 kor., összesen 42,875
korona. A kerületi elöljáróságok, a lelkészi hivatalok
megkeresésére, készséggel és a legnagyobb tapintattal
járnak el a hátralékos adók behajtása körül, úgy hogy
1904-ben 3500 kor., 1905-ben 6109 kor., a folyó évben
eddig 2724 kor. hajtatott be. A fővárosi bejelentési hivatal, az adószedők és egyháztanácsosok bejelentései,
úgyszintén az önként jelentkezők bejelentései alapján
az 1905. évben 2712 új adózó után 11,027 kor., az
1906. évben pedig 1544 új adózó után 6104 kor. vettetett ki és ebből 3438 kor. ténylegesen befolyt. Az adóemelés (arányosítás) eredménye 1946 korona; egyesek
pedig, a gondnokság felhívására, önként is emelték adójukat, a melynek összege 4016 koronát tesz ki. Az egyháztanács örömmel vette ezt tudomásul és köszönetét
fejezte ki azoknak, a kik adójukat önként emelték; a
gazdasági hivatalnak pedig, a pénzügyi bizottság javaslata alapján, elismerését fejezte ki az adók kivetése, beszedése és kezelése körüli szorgos és lelkiismeretes
munkálkodásért.
Kiss Károly egyházi ügyész jelentése szerint a
Balassa-féle birtokon, a, melyet Koyácsy Sándor gondnok
és Petri Elek lelkész társaságában megszemlélt, többféle
renováczió szükséges. Az ezekre vonatkozó javaslathoz

az egyháztanács hozzájárult s az elnökséget felhatalmazta a szükséges intézkedések megtételére.
Haypál Benő, budai lelkész az egyházi bizottság jelentéseit 'éú javaslatait mutatta be. Ezek szerint gróf Kuun
Géza a budai egyház részére 1000 kor. hagyományt tett, a
mely 100 kor. örökösödési illeték levonásával be is fizettetett. Az egyházi bizottság azon jelentését, hogy a belügyminiszter az V—VII. kerületi templom gyűjtésére szóló
engedélyt egy évre meghosszabbította, tudomásul vette az
egyháztanács. Dr. Moocly Andrásnak, a skót misszió nyugalomba vonult lelkészének, hazájába való visszaköltözése
alkalmából az egyháztanács őszinte sajnálatának adott kifejezést. Az egyházi bizottság jelentése szerint a székesfőváros a svábhegyi templom és papi lakás számára kért telket
nem adja meg. Az egyháztanács felhivta a helyi bizottságot, hogy keressen más megfelelő helyet és a templom
építése körüli mozgalmat tartsa továbbra is ébren. Tudomásul vette még a kőbányai templom székeire vonatkozó
jelentést, a fővárosi tanács átiratában a Kálvin-téri templom
főkapujának átalakítása iránti felhívását, a melynek
alapján az egyháztanács intézkedni fog, hogy a főkapu
kifelé nyilóvá alakíttassék át. Weiszburg Imre adószedő,
hajlott korára tekintettel, az adószedés körüli szolgálattételei alól felmentését s részére kegydíj kiutalását kérte.
Az egyháztanács, méltányolva a kérelmező hosszú éveken
át kifejtett munkásságát, kegydíjat nem szavazhatott ugyan
meg és a rózsa-utczai imaházi szolgálat alól sem menthette fel a kérelmezőt, de 300 koronára emelte fel
pénzbeli járandóságát és hajlott korára tekintettel csupán a tisztviselőtelepi adószedést utalta hatáskörébe.
Az egyházi bizottság azon jelentését, hogy Kulififav
László segédlelkész Abára választatott meg lelkésznek,
tudomásul vették; a kőbányai egyházhoz való szolgálattételre Böszörményi Jenő segédlelkészt küldték ki és
az ekképen megüresedett két segédlelkészi állásra Nagy
Ferencz és Sebestyén Jenő segédlelkészeket fogja a
püspök úrnak javaslatba hozni és azoknak kirendelését
kórni. Az így megüresedett katekétai állásokat Szinok
Zoltán és Tóth József s.-lelkészekkel fogja betölteni.
A vallástanárok drágasági pótlékot kérvén az egyháztanácstól, a pénzügyi bizottság javaslata alapján az
öt, családos vallástanárnak 200—200 kor. drágasági pótlékot utalványoztak a folyó évre.
A tavaszmező-utczai iskolának istentiszteletek czéljaira való használhatása iránt az egyháztanács újabban
folyamodni fog, miután az engedély ez iskolai év végével lejár.
Molnár Sándor főginin. igazgató előterjesztette az
igazgató-tanács üléséből felvett jegyzőkönyvet, a mely szerint a tanári kar a f. évi 3-ik negyedre is kéri a drágasági
pótlék utalványozását, az eddigi arányban. Az egyháztanács
ezen kérelmet a pénzügyi bizottsághoz utasította, azon
hozzáadással, hogy a vélemény oly időben terjesztessék
be, hogy az még a második negyed letelte előtt az
egyháztanács elé kerülhessen. Az igazgató-tanács azon
javaslatához, hogy az egyháztanács lépjen érintkezésbe az
egyházkerületben lévő többi iskolafentartó testületekkel
és együttesen járuljon küldöttségileg a vallás- és közoktatásügyi' miniszter, valamint a törvényhozás elé, hogy
a tanári kar fizetésének az állami tanárokéval egyenlő
összegre felemelése czéljából vétessék fel a költségvetésbe
a már korábbi években beillesztett segélyösszeg, s visszamenőleg kiegészíttessék a fizetés: az egyháztanács nem
járult hozzá, hanem az egyházkeriilehez intéz e tárgyban
felterjesztést, miután az egyházkerületek együttesen fognak

e tárgyban megfelelő intézkedéseket tenni. Az igazgatótanács egyéb kisebb jelentőségű előterjesztését az egyháztanács tudomásul vette.
Dr. H. Z.

Az ország 1904. évi egyházi és valláserkölcsi közállapotai.
(Folytatás.)

III. Születések.
Az egész Magyarbirodalomban élve született az
1904. óv folyamán 740,799, még pedig a szorosabb
értelemben vett Magyarországon 641,507, Horvát-Szlavonországokban 99,292. E tekintetben az előző év eredményéhez képest némileg javult a helyzet s ehhez képest az élve születéseknek a lakosság ezréhez viszonyított száma is kissé emelkedett, Magyarországon 36'3-ról
36"7-re, Horvát - Sziavonországokban 38'8-ról 39'4-re, de
mégis nagy a csökkenés az 1891—95. évi 41'7 és 42'4
arányszámokkal szemben. Általában legmagasabb volt a
születési arány a Tisza bal partján 41'0, legalacsonyabb
pedig a Királyhágón túli vármegyékben 34"5. A vármegyei törvényhatóságok közül az anyaországban Maramaros (45'2), Szabolcs (43'8), Bereg (43'7) állanak első
helyen, míg legalacsonyabb arányszámmal a következők
szerepelnek : Krassó-Szörény (29'6), Nagy-Küküllő (30"0),
Brassó (31 "1), Baranya (31'4). A társországokban legnagyobb Verőcze (45"2), Szeréin (44'5), legkisebb Eszék
(27'2) ós Varasd (27"3). A törvényhatósági jogú városoknak általában jóval kisebb születési arányszámuk
van, mint a vármegyéknek; Komárom (24"6), Pécs (24"7),
Budapest (27"0).
Idő szerint a legtöbb élve születés (59,852) márczius, a legkevesebb deczember (48,991) hónapra esett;
a társországokban azonban, az anyaországtól eltérőleg,
október volt a maximum és deczember a minimum hónapja. Halva született Magyarországon 12,500, HorvátSzlavonországokban 2227. A törvényesség szempontjából
az összes születéseknek, a halva szülötteket is beszámítva, Magyarországon 10'1%-a 66,114, Horvát-Szlavonországokban 7'2%" a 7348 születés származott házasságon kivüli viszonyból. A birodalombani emelkedés az
előző évhez képest 9'4%-ról 9'7% _ r a - Hitfelekezetek
szerint százalékban a nem törvényes szülöttek róm. kath.
8"86, gör. kath. 8'82, gör. keleti 14*82,. ág. hitv. ev.
6*71, ev. ref. 9'61, unit. 14'36, izraelita 889, egyéb ós
ismeretlen vallású 8'64.
Az összes szülötteknek 51"4%~a volt fiú és 48'6°/o~a
leány.
Többes születés volt: ikrek 9283 esetben, 9447
fiú, 9119 leány; hármas 106 esetben, 167 fiú és 151
leány; ötös egy esetben, 4 fiú és 1 leány.
Az élve szülöttek a szülők vallása szerint a következőkép oszlottak meg:
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A következő táblázaton bemutatjuk, hogy az 1904.
évi szülöttek közül hitfelekezet szerint mennyi volt megkeresztelve és a születési számok egybevetéseivel hány
keresztyén gyermek nem volt megkeresztelve:

Római kath. 327,070
Görög kath. 75,262
Görög keleti 80,423
Ágost. h. ev. 40.407
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Ezen adatokból látjuk, hogy Magyarországon egyedül a róm. kath. egyház keresztelt meg 934-gyel többet,
mig a többi felekezet valamennyi jelentékeny számmal
kevesebb újszülöttet keresztelt meg, mint a mennyi kebelében született s így Magyarországon 7205 újszülött
nem volt megkeresztelve; Horvát-Szlavonországokban a
róm. kath., a gör. kel. és az ág. hitv. ev. egyház keresztelt többet, a gör. kath. és az ev. ref. egyház ellenben
kevesebbet, s ha a társországi többletet az anyaországi
7205-ből levonjuk, kitűnik, hogy az 1904-dik évben az
egész birodalomban 6074 újszülött gyermek nem volt
megkeresztelve. Elég tekintélyes szám! A fentebbi adatokból láthatjuk azt is, hogy az elkeresztelés csak úgy
virágzik most is, mint azelőtt; közelebbi felvilágosítást
azonban erre az adatok nem szolgáltatnak.
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A körülmetélést Magyarországon 6720, HorvátSzlavonországokban 259 újszülött fiúgyermeken hajtották végre.
Bérmálva volt Magyarországon róm. kath. 121,347,
(a zárjelben levő számok Horvát-Szlavonországokra vonatkoznak 46,282), gör. kath. 75,132 (590), gör. kel. 80,485
(27,533); konfirmálva volt ág. hitv. ev. 23,057 (495),
ev. ref. 38,883 (103), unitárius 1225 (—)•
Homola

István.

(Folytatása következik.)

MISSZIÓÜGY.
A belmisszió kérdéséhez.
A 33-dik belmissziói kongresszusról Németországban.

IV.
Cordes A. : A gyülekezetszervezés kérdése és a belmisszió.

E mostani czikkünkben Cordes A. előadásából és
az azt követő élénk eszmecseréből csak néhány gondolatot óhajtok közölni.
Az első gondolat, a mit Cordes lelkész hangoztat,
az, hogy minden olyan egyházban, a melyben egyfelől
közöny és hitetlenség uralkodik, másfelől a szekták hódítanak, a vezetőknek múlhatatlanul hozzá kell látniok
a gyülekezet-szervezés munkájához. Szerinte csak az az
egyház érdemli meg a szervezett egyház nevett, a melyben,
élénk egyházépítő és fenntartó munka folyik.
Cordes lelkész gyülekezet-szervezés alatt a fennálló
egyházközségeknek életerős szervekké való átformálását

érti. Ez átformálás az általános papság és a felebaráti
szeretetnek őskeresztyén kánona alapján történik. Minél
nagyobb valahol a lelki közöny és fásultság, minél inkább
pang az egyházi élet és fogy az egyháztagok száma a
szekták hódításai folytán, annál égetőbb szükség van
a gyülekezet szervezésére, illetve újjászervezésére.
A gyülekezet-szervezési munka első sorban a
lelkészre vár. Ha a lelkész szereti a Krisztust és egyházát és ha Pál apostollal elmondhatja: élek többé
nem én, hanem él bennem a Krisztus, akkor meglátja
az egyház testében dúló sok bajt és hozzá fog a munkához, a gyógyításhoz, szervezéshez.
Milliódon szervezhetjük újjá az egyházat ? Mindenekelőtt reformálnunk kell az istentiszteletet. Tegyük változatosabbá, melegebbé, élénkebbé és közvetlenebbé a vasárnapi
istentiszteletet. Azután tartsunk a rendes istentiszteleten
kivül a gyermekeknek vasárnapi bibliai iskolát, a felnőtt egyháztagok számára evangelizáló összejöveteleket,
ima- és bibliamagyarázó órákat. Gyűjtsük össze szövetségekben, egyesületekben külön-külön az ifjakat és
leányokat. Rendezzünk alkalmas időben bel- és külmiszsziói előadásokkal kapcsolatos ünnepélyeket, társas
összejöveteleket.
Nagyobb egyházakban oda kell törekedni, hogy
negyedévenként vagy havonként egy lap jelenjék meg,
a mely mint gyülekezeti értesítő az egyháztagokat az
egyházukban folyó munkákról értesíti s buzdító, hiterősitŐ czikkekkel a hívek érdeklődését, buzgóságát felébreszti vagy fenntartja és fokozza. E lapot, mely Önkéntes
adományokból nyomattatnék, a hivek ingyen kapják.
Az intenzív gyülekezet-szervezési munka s a cura
pastorális gyakorlása megköveteli azt, hogy minden lelkészi hivalalban ú. n. családi lajstrom is legyen. A családi lajstrom az egyes gyülekezeti tagok vezeték- és
keresztnevét, hivatását, ha családos ember, a családtagok
számát s a családra vonatkozó egyéb rövid feljegyzéseket
foglalja magában. A lelkész így legalább alaposan ismeri
hiveit.
Az egészséges gyülekezet - szervezési munkának
fontos előfeltétele végül az is, hogy a lelkész világiakból
álló buzgó segítő csapatot gyűjtsön maga körül. Egy ilyen
világi foglalkozással bíró hitbuzgó kis sereg megbecsülhetetlen szolgálatot tehet az egyháznak, ha a lelkészben
ügyes és tapintatos, de egyszersmind elszánt és bátor
vezetőre talál.
*

*

*

Von der Goltz, híres berlini lelkész, a következőkre
hivja fel a figyelmet. Először azt mondja, hogy egy jól
szervezett gyülekezetben a szekták sikeres munkát nem
fejthetnek ki. A gyülekezet-szervezés tehát a legjobb
fegyver a szekták támadásával szemben.
Von der Goltz szükségesnek tartja továbbá, hogy
a lelkészt a gyülekezet körében kifejtendő munkában
első sorban a felesége és a gyermekei segítsék, mert
ők a gyülekezet pásztorának Istentől adott természetes
segítő- és munkatársai.

A jól szervezett gyülekezeti munka, von der Goltz
szerint, nem szorítja ki a belmissziót, hanem inkább
egyengeti előtte az utat, hogy annál sikeresebben munkálkodhassék. A diakoniszákat, evangélistákat, prédikátorokat a belmissziói intézetek szolgáltatják. Az erkölcsileg züllöttek vagy a fegyintézetekből szabadon bocsájtottak megmentéséről, a kórházakban levő betegeknek testi,
lelki ápolásáról stb. a belmisszió gondoskodik. Az ilyen
munkát a hivatalos egyház sohasem vállalhatja magára.
Az egyház, ha csakugyan élő egyház, előkészíti az
egyéneket a belmissziói tevékenységre.
*

*
*

Conzicus lelkész (Svédországból) arról tett bizonyságot, hogy az ő hazájában már régen hozzáláttak a
gyülekezet-szervezésnek e kongresszuson ajánlott munkájához. Ok azt már is kipróbálták, megvalósították, s
mondhatja, hogy az nagyon, de nagyon áldásosnak
bizonyult.
*

*

*

A ki tehát Magyarországon nem is hive a belmissziónak, az egyházáért mégis nagyon sokat tehet, ha odaadással közreműködik a gyülekezet-szervezés terén. Úgyde itt
se felejtsük el azt, a mi megíratott: nem erővel, sem
hatalommal, hanem az én lelkem által, ezt mondja a
seregeknek Ura.

Eubulus.

IRODALOM.
Bocskay hadi népe. Bocskay István fejedelem
300 esztendős emlékére Boldisár Kálmán dr. tollából
egy igen érdekes történelmi munka jelent meg „Bocskay
hadi népe" czímmel. A magyar nemzet politikai és vallás
szabadságáért vívott nagy küzdelmének ezen évfordulója
nagy ünnepe különösen a Bocskay által letelepített
„Szabad hajdúk"-nak, a kik véres csatában küzdöttek
a Bocskay-zászlók alatt. Történelmünknek ezt a nevezetes korszakát állítja elébünk Boldisár K. műve, a szabad hajdúcsoportok kialakulásának elején kezdve, hazafias szellemtől áthatottan festi Bocskay István és a
hajdúk fölkelését. E korszak szereplőiről minden történelmi adatot szorgosan összehord, a mit levéltáraink és
egyéb kútforrásaink e tárgyra nézve földolgozásra kínáltak.
A hajdúcsaládoknak, Bocskay egykori hadseregének,
egész adatözöne olyan csoportosításban tárul az olvasók elé, a milyen részletes földolgozásban, általánosan
áttekinthető képet adva, ezt még e korszaknak különben is
kevés történetbuvárlója közül senki sem művelte. A kötetet a hajdúsági nemes famíliákról, az egykori hajdú-vitézek
vér szerint való utódairól szóló részletes ismertetés zárja
be, a melyben csaknem 300 hajdúsági családra vonatkozólag foglaltatnak levéltári adatok. A 8 íves kötet
Rajzó Miklós festőművész érdekes és korhű czímlapjával
és Bocskay István arczképével Debreczenben jelent meg,
Hoffmann és Kronovitz nyomdájában. Ára 1 korona
20 fillér.
Az „Allatok világáéból, Brehm Alfréd korszakalkotó műve magyar kiadásából megjelent a 178-ik
fiüzet, a mely a bolharákokat, a kacslábú rákokat, az
evezőlábú rákokat, a kagylósrákokat ós a levéllábú rá-

kokat ismerteti. A füzethez a tarisznya-rákokat feltüntető
műmelléklet van csatolva. Kapható a mű a kiadó Lógnidy testvéreknél (Budapest, Váczi-körút 78.), valamint
minden könyvkereskedésben. Az egyes füzetek ára 60 fill.

EGYHÁZ.
Lelkészválasztások. Az abauj-baktai ref. gyülekezet
Gönczy Gábor vizsolyi lelkészt hivta meg lelkipásztorává.
— A turóczszentmártoni evang. gyülekezet, meghivás
útján Skrovina Ottó adminisztrátort választotta meg lelkipásztorává. A meghívást ellenző kisebbség azonban a
választást megfelebbezte. — A várpalotai evang. gyülekezet Szalay János teési, Mohácsy Lajos gergelyi és
Magyary Miklós kapolcsi lelkészeket hivta meg próbaszónoklatra.
Egyházmegyei föjegyzöválasztás. Az alsó-baranyabácsi egyházmegye, a Hetessy Viktor lemondása folytán
megüresedett lelkészi főjegyzői állásra Tóth Sándor
bács-feketehegyi lelkészt választotta meg.
Egyházi aranykönyv. Szentpáli Gábor, a henczidai
ref. gyülekezet egyszerű, de buzgó tagja, az egyház
meglevő két harangjának átalakítására és egy harmadik
harang öntetésére 3000 korona adományt tett. — Paál
István, volt szolgabíró, a galsai evang. gyülekezetnek
4Ö0, a rigácsi evang. leány-egyháznak 600 és a sandi
evang. gyülekezetnek 600 koronát adományozott. Fogadja
kedvesen az Isten áldozataikat!
Az erdélyi új ref. énekeskönyv. Erdélyi testvéreink,
nem győzvén bevárni az egységes új énekeskönyv elkészülését, munkába vették a saját külön énekeskönyvük
átalakítását. Az igazgató-tanácshoz tett bizottsági jelentés
szerint az átalakítást illetőleg az az elv fogadtatott el,
hogy az új énekes két részből álljon. Az első lenne a
régi énekes, minden változtatás nélkül; a második részből
már több elavult ének kihagyatnék és új énekekkel bővíttetnék, a végre, hogy az újabb nemzedék hozzászokjék
a kór követelményeinek megfelelőbb egyházi énekléshez.
Lelkészképesítö vizsgálatok. A tiszáninneni ref.
egyházkerület sárospataki theol. akadémiáján június hó
23—30. napjain fognak megtartatni a lelkészképesítő
vizsgálatok. Június 23-án a pótvizsgások írásbeli vizsgálata, 26-án a második vizsgálatot tevők írásbeli vizsgálata lesz. Jún. 25-én az első és második képesítő
vizsgálatok szóbeli része fog megtartatni.
Orgonaavatás. A komiósdi ref. gyülekezet legközelebb szólaltatta meg a gyülekezet és más jóltevők
adakozásából 2200 koronán építtetett orgonáját. A gyülekezet örömünnepélyén Begedi István istvándi-i lelkész
prédikált; az új orgonát pedig Széki Elemér csokonyai
lelkész szólaltatta meg.
Templomalapkő-letétel. A kézdivásárhelyi reform,
gyülekezet a mult héten tette le újonnan építendő temploma és egyházi épületei alapkövét. Az ünnepélyen az
egyházi daloskör éneke után Szabó Jenő kérte buzgó
imádságban a megkezdett munkára Istennek áldását;
Bodor Géza esperes pedig alkalmi beszédet mondott.
Az ünnepélyt a Himnusz eléneklése rekesztette be.
A prot. egyházak figyelmébe. Az 1848. XX. t.-cz.
a törvényesen bevett felekezetek között teljes egyenlőséget és viszonosságot biztosít. Ennek daczára, valahányszor csak valami állami vagy nemzeti ünnepély lezajlik,
kizárólag csak a róm kath. egyház szerepel azokon,
„hivatalos főistentiszíelet"ével Ennek következménye
az, hogy ezen a hivatalos főistentiszteleten, azaz hogy

„misén," nemcsak a r. kath. vallású, hanem a prot.
vallású miniszterek, államtitkárok, képviselők és hivatalnokok is résztvesznek s így részeseivé lesznek egy
olyan vallásos szertartásnak, a mely hitükkel ellenkezik, csak azért, hogy magukat a hivatalos ünneplésből
kivonni ne láttassanak és ezzel feltűnést ne keltsenek.
Nincs semmi kifogásunk az ellen, hogy állami és nemzeti ünnepélyek és nagyfontosságú események alkalmával a r. kath. egyház istentiszteletet tartson; de megvalljuk őszintén, fáj látnunk és visszatetszést kelt bennünk az, hogy azon protestáns egyházunk tagjai, sőt
vezető férfiai is jelen vannak. Ez őket, a legenyhébben
szólva is, protestáns öntudatuk lazaságának színében
tünteti fel. Segíteni kellene ezen, és pedig első sorban
nem ő nekik maguknak, hanem a prot. egyházak vezetőinek. Segíteni az által, hogy ily ünnepélyes események
alkalmával ők is megemlékezzenek az illető napi istentisztelet keretében ez eseményekről, s erre az istentiszteletre ép úgy meghívnák a hivatalos köröket, mint a hogy
meghívja a r. kath. egyház. így egyházunknak hivatalt
viselő tagjai nem volnának kényszerítve arra, hogy
hitük szerinti istentisztelet hiányában, a r. kath. misén
való részvételükkel okozzanak visszatetszést.
Konventi jegyzőkönyv. Az ev. ref. egyetemes
konvent f. évi április 24—27. Budapesten tartott üléseinek
jegyzőkönyve, Sass Béla debreczeni ref. theologiai akadémiai tanár és konventi jegyző szerkesztésében, Debreezen sz, kir.. városa könyvnyomda-vállalatánál, 21 íven
328 lapon, háromezer példányban megjelent, s azoknak
az egyházi hatóságoknak, a melyeknek sürgős szükségük
van reá, addig is rendelkezésökre áll, míg az illetékes
püspöki hivatalok útján megkapnák. Az ide vonatkozó
megkeresések Dávidházy Kálmán könyvkötőhöz intézendők Debreczenbe (Füvészkert-utcza 9- szám).
Pünkösti ref. istentiszteletek Budapesten: Első
nap. Kálvin-téri templomban d. e. 10 órakor prédikál:
Petri Elek, úrvacsorai beszédet mond: Böszörmé?iyi
Jenő; d. u. 3 órakor prédikál: Böszörményi Jenő. Budán, a Szilágyi Dezső-téri templomban d. e. 10 órakor
prédikál ós úrvacsorai beszédet mond: Haypál Benő;
d. u. 3 órakor prédikál: Dömötör Endre. Kőbányai templomban d. e. 10 órakor prédikál és úrvacsorai beszédet
mond: Izsák Ferencz; d. u. 3 órakor prédikál: Polgár
János. Zuglói templomban d. e. 10 órakor prédikál:
Keresztesi Samu; úrvacsorai beszédet mond: Tóth Pál;
d. u. 3 órakor prédikál: Tóth Pál. Rózsa-uteza 20. sz.
a. imateremben d. e. 10 órakor prédikál és úrvacsorai
beszédet mond: Kovács Emil; este 6 órakor prédikál:
dr. Székely József. VIII, ker. gimnázium dísztermében
(Tavaszmező-utcza 17. sz.) prédikál: dr. Szabó Aladár;
úrvacsorát oszt: Kovács Lajos. Hold-utcza 17. sz. alatt
skót missziói imateremben este 7a7 órakor prédikál:
Forgács Gyula. Mester-utczai iskolában d. e. 10 órakor
prédikál és úrvacsorát oszt: Hagymásy Gyula. Svábhegyi iskolateremben d. e. 10 órakor prédikál és úrvacsorát oszt: Arany Dénes. Budafoki áll leányiskolában
d. e. 10 órakor prédikál és úrvacsorát oszt: dr. Székely
József; d. u. 3 órakor prédikál: Kovács Emil. Aréna-úti
elemi iskolában d. e. 10 órakor prédikál és úrvacsorát
oszt: Nagy Dénes. Rákosfalván d. e. 10 órakor prédikál és úrvacsorát oszt: Kulifay László. Rákosligeten
d. e. 10 órakor prédikál és úrvacsorát oszt : Nagy Ferencz. Második nap. Kálvin-téri templomban d. e. 10
órakor prédikál: dr. Szabó Aladár*; úrvacsorai beszédet
mond: Petri Elek; d. u. 3 órakor prédikál: Kulifay
László. Budán, a Szilágyi Dezső-téri templomban d. e.
10 órakor prédikál és úrvacsorát oszt: Dömötör Endre;

d. u. 3 órakor,prédikál: Arany Dénes. Kőbányai templomban d. e. 10 órakor prédikál: Böszörményi Jenő.
Zuglói templomban d. e. 10 órakor prédikál és úrvacsorát oszt: Keresztesi Samu; d. u. 3 órakor prédikál:
Keresztesi Samu. Bózsa-utcza 20. sz. a. imateremben
d. e. 10 órakor prédikál: dr. Székely József; este 6
órakor prédikál: Kovács Emil. Hold-utczai német templomban d, e. 10 órakor magyarul prédikál és úrvacsorát oszt: Nagy Dénes. Kőbányán a M. Á. V. munkástelepen d. e. 10 órakor prédikál és úrvacsorát oszt:
Izsák Ferenez.
Az 1848. XX. végrehajtása és a Wekerle-kormány. A mult hónap 29-én hangzott el a törvényhozás
két házában a miniszterelnök programinbeszéde. A mi
ebben az 1848. XX. t.-cz. végrehajtását illeti, nem sokkal
több, mint a mit már a trónbeszédben is hallottunk.
Szószerint ezeket mondá a miniszterelnök: „Foglalkoztunk
az 1848- XX. t.-cz.-ben alapuló kötelezettségek
fokozatos kielégítésével és a legkiáltóbb bajnak, mely
a prot. egyházak elviselhetetlen adózási terheiben nyilvánul, segélyek útján való enyhítése iránt már legközelebb
megteendjiik előterjesztéseinket." Ebből az egy mondatba
szorított programmból nemcsak azt érthetjük meg, hogy
a 48. XX. végrehajtása nem állandó dotáczió alakjában
készül végrehajtatni, hanem csak „fokozatosan", segélyek
útján ; hanem azt is, hogy e segély is csupán csak az
adóterhek csökkentésére nyujtatik. Ez a rövid kormányprogramul szükségessé teszi, hogy vele részletesebben
foglalkozzunk. Meg is tesszük legközelebb. Most előre
csak azt tartjuk szükségesnek kijelenteni, hogy Wekerle
Sándor miniszterelnök, a kinek kabinetjében helyet foglal
a korábban állandó dotácziót hangoztatott gróf Apponyi
Albert is, kormányának az 1848. XX. végrehajtására
vonatkozó programmjával épen nem ragadott el bennünket.
Presbiteriánusok világgyíilése. Az 1904-ben Liverpoolban tartott pan-presbiteri gyűlésen, hol dr. Szabó
Aladár képviselte a magyar kálvinista egyházat, kifejezésre jutott amaz óhajtás, hogy a legközelebbi világgyűlés Európa valamely országában tartassák. Dr. Mathewsnak, az alliance buzgó titkárának sikerült megnyerni
a cseh testvéregyházat ez eszmének. A konferenczia tehát
Husz városában, Prágában fog megtartatni ez év nyarán,
júl, o. és 6-án. Ez lesz az első nagy protestáns gyűlés Csehországban 1630 óta. A küldöttek ellátásáról a gyűlés
rendezői fognak gondoskodni. Kívánatos, hogy a magyar
kálvinista egyház illő módon képviseltessék. A gyűlés
nyelve cseh és angol, a más nyelven mondott beszédeket
is ezen nyelvekre fogják tolmácsolni. Jelentkezéseket elfogad dr. Mathews, 35 Christchurch Avenue, Brondesbury,
London N. W.

I S K O L A .
Értesítés. A ref. egyetemes tanügyi bizottság által
hirdetett „Bibliai szemelvény" pályázatra három munka
érkezett. A kitűzött 1000 korona pályadíjra a „Nóvum
Testamentum stb." jeligéjű találtatott méltónak. A másik
két „Prompté et sincere" és „A szentírás az életnek
kenyere" jeligéjű pályamunkák szerzői munkáikat hivatalomtól visszavehetik. Komárom. Antal Gábor, ev. ref.
püspök, az E. T. B. elnöke.
A tállyai ref. gyülekezet legközelebb tette le,
12,500 koronába kerülő új iskolája alapkövét. Az ezzel
kapcsolatos ünnepélyen, a gyülekezeti énekkar éneke
után Kovácsy Ferenez főgondnok olvasta fel az alapkőbe

elhelyezett okmányt, Hézser Emil lelkész pedig buzgó
imádságban kérte a megkezdett munkára Istennek áldását.
Az iskolás gyermekek éneke és Homoky György tanító
beszéde után, a gyülekezeti kar éneke mellett helyezték
el az alapkövet. Az új iskola építési költségei nem terhelik a gyülekezetet, mert azokat Mura Györgyné,
Tussányi Zsuzsánna buzgó egyháztag vállalta magára.
Áldja meg az Isten érte!
Tanulmányutak. A pápai ref. főgimnázium tanulóifjúsága a mult hónap végén két tanulmány-úton gyara^
pította ismereteit. A növendékek egyrósze, Barcsi József,
Kapossy Luczián és Szemerey Gergely tanárok vezetése
alatt Fiúméba rándult le máj. 23-án, hogy lássa a
magyar tengerpartot s szórakozva tanuljon. Május 26-án
pedig az egész tanulóifjúsággal a regényes Csuha-völgybe
rándult ki a tanári kar. — A miskolczi felsőbb leányiskola
tanári kara huszonnégy növendékével május 23-án és
24-én tanulmányi kirándulást rendezett az aggteleki
cseppkőbarlangba. Útközben meglátogatták Tompa Mihály
sírját is Hanván, hol a falusiak részvételével, szép ünnep
keretében megkoszorúzták a sírt. Az ünnepen Mitrovics
Gyula dr. igazgató mondott beszédet. Rákosi Kata V.
osztályú növendék alkalmi költeményt szavalt, Fekésházy
Margit VI. osztályú növendék beszéd kíséretében elhelyezte a koszorút. Dusza János hanvai ref. lelkész megvendégelte az egész társaságot. Délután hat órakor
kocsin átvonultak Tornallyára ; másnap bejárták a barlangot és este tértek vissza.
A nem állami tanárok vasúti kedvezménye ügyében a mult hónap 30-án járt egy 70 tagú küldöttség a
kereskedelmi miniszternél. A miniszter azt a kijelentést
tette, hogy mivel a kérelem teljesítése nagy áldozatot
követel az államvasutaktól, az ügyet még behatóan tanulmányoznia kell, mielőtt határozhatna.

EGYESÜLET.
Az önkéntes diák-missziói mozgalom legutóbb
Nashvilleban (Amerika) tartott gyűlésén, melyben 4188
küldött vett részt, 20 perez alatt,' egyszerű felszólításra
455,000 korona gyűlt össze a mozgalom világhódító
czéljaira.
Missziói ünnepély. A magyar evangéliomi missziói
szövetség május 24-én tartotta meg évi közgyűlését Budapesten, a ref. főgimnázium dísztermében. Délután 3 órakor
a Deák-téri evang. templomban alkalmi istentiszteletet
tartottak, a melyen Bereczky Sándor vallástanár imádkozott és olvasott bibliát, az alkalmi beszédet pedig
Zábrák Dénes soproni ev. lelkész tartotta. Este 6 órakor
estély ós szeretetvendógség rekesztette be a szép napot,
az iparosképző protest. egylet helyiségében. Reméljük,
hogy a szövetség munkájáról szóló titkári jelentést legközelebb közölhetjük.
Egyesületi aranykönyv. Özv. dr. Fröhlich Róbertné
2000 koronát adományozott a budapesti Lorántffy Zsuzsánna ref. nőegyesületnek, azzal a rendeltetéssel, hogy
ez az összeg, mint alapítvány csatoltassók az egyesület
helyiségalapjához.

GYÁSZROVAT.
Kulifay István' kuncsorbai (J.-Nagykun-Szolnokm.)
ref. lelkész, életének 32-dik, lelkészi működésének 7-dik
évében elhunyt máj. 26-án. Eltemettetett május hó 29-én
Nyugodjék békével!
•

KÜLÖNFÉLÉK.
Orvos misszionárius 1861-ben alig volt 20, 1880ban számuk százra, az elmúlt évben pedig 357-re emelkedett. Nők közül 1880-ban egy orvos ment a pogányok
közé, most számuk 105. — 450 missziói kórház épült
a pogányok közt, melyekben mintegy 90,000 beteget
ápolnak. E kórházak háromötöde Chinában és Indiában
van. Ily misszionáriusok kiküldésében az észak-amerikai
presbiteri egyház és az angol egyházi misszió-társaság
buzgólkodik leginkább.
A legújabb gyógyirány, mely sikerei révén a
társadalom legjobb és legműveltebb köreiben nagyban
terjed: a vérgyógyítás (hemopátia), mely kizárólag a
vér gyógyításával gyógyítja a neuraszténiát és egyéb
idegbajokat, továbbá asztmát, gyomor-, szív- és vesebajokat, köszvényt és görvélykórt és ezen kezelési móddal
a jelenleg általában dívó kezeléssel szemben feltűnően
jobb eredményeket ér el. Ezen gyógymód megalapítója
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki visszatérve az évezreden át uralkodó humoralpathologia elvekhez, csakis a
test nedveinek kóros elváltozásaiban keresi a fent felsorolt betegségek okát és gyógykezelésük által a gyógyulást. Ezen kezelési módra felhívjuk mindazok figyelmét,
kik a fent felsorolt betegségek egyikében szenvednek,
hogy mielőtt valamely fürdőbe vagy gyógyintézetbe mennének, keressék fel ezen gyógymód megalapítóját és
egyedüli művelőjét: Kovács J. dr.-t, kinek ezen czélra
teljesen berendezett rendelő - intézete Budapesten, V.
Váczi-körút 18., I. emelet alatt van.
Egyházi szent edények, úrvacsora-kelyhek, keresztelő kannák és medenczék, borkancsók, oltári gyertyatartókból dús raktárt rendezett be Polgár Kálmán
budapesti müötvös (üzlete YII. ker., Erzsébet-kőrút 29.
szám) és az érdeklődő lelkész urak kívánságára stílszerű rajzokkal, tervezetekkel és költségvetéssel díjtalanul szolgál.
Állatápolás. Azon czégek közt, a melyek lósportczikkek és állatgyógyászati készítmények előállításával
és forgalomba hozatalával foglalkoznak, kétségtelenül
az első helyet Kwizda Ferenez János czég Korneuburgban
foglalja el. Ezen jóhírnevű üzlet 1853 óta arra törekedik,
hogy a lóápolás ós lósport terén csak a legjobb készítményeket hozza forgalomba. A mint annak idején a
Kwizda-féle korneuburgi marhatáppor és Kwizda-féle
Restitutio-fluid lovak részére, csakhamar jó hírnévre
tett szert, és megtartotta mai napig, ép úgy talál újabb
időben a Kwizda-féle szabadamazott gumniihorzsszalag
és egyéb óvókészülékek lólábak részére a legkedvezőbb
fogadtatásra a lótulajdonosoknál. A Kwizda Ferenez János
czég Korneuburgban kívánatra mindenkinek ingyen és
bérmentve küldi meg szép képes árjegyzékét; a sportkedvelő nem egy gyakorlati újítást fog találni.

Szerkesztői üzenet.
D. Zs. H a l a s . Szó sem lehet róla, hogy a csak a vallástanból nyert egy elégtelen osztályzat miatt valaki osztályt ismételjen.
A vallástan épen olyan rendes tantárgy, mint a többi, s az abból
nyert elégtelen osztályzat ép olyan módon kijavítható, mintha
más rendes tárgyból nyerte volna azt a tanuló,

Pályázati hirdetmény.
A magyarországi ev. ref. egyház egyetemes konventjének közvetlen fennhatósága alatt álló és az északamerikai Egyesült-Államok területén működő amerikai
magyar református egyházmegyében, melyhez 12 anyaés több leányegyház tartozik, jelenleg két lelkészi állás
van üresedésben, melyeknek betöltésére ezennel pályázat
hirdettetik.
A mount-carmeli és vidéki lelkészi állás, megfelelő
lakással, stólával, a gyülekezet által biztosított 300 dollárból, a konvent elnöksége által biztosított évi 450
dollár rendes segélyből és évi 50 dollár rendkívüli segélyből álló, tehát összesen 800 dollárból álló fizetéssel
van egybekötve. Ezenfelül megengedtetik a lelkésznek,
hogy minden hó egy vasárnapján a vidéki vagy távolabbi szórványokban, telepeken istentiszteletet tarthasson,
mely alkalmakkor befolyó (évente 100 dollárra becsülhető) perselypénz őt illeti. A stóla keresztelésért 2 dollár, esküvőért és temetésért 5—5 dollár, a vidéken ez
összegek kétszerese és útiköltség. Ez állásnál a tót
nyelv ismerete feltótlenül megkívántatik.
A ivoodbridgei-earteret-portreadingi
lelkészi állás
javadalma áll: lakásból Woodbridgen, stólából, azonfelül
a két egyház által adandó évi 210—210 dollár fizetésből, a konvent elnöksége által adandó 450 dollár évi
rendes segélyből és 30 dollár rendkívüli segélyből, öszszesen 900 dollár készpénzből. A stóla mindkét egyházban keresztelésért 3 dollár, temetésért és esküvőért
6—6 dollár, anyakönyvi kivonatért 1 dollár.
Felhivatnak mindazok, kik a fenti két lelkészi
állás egyikét elnyerni óhajtják, hogy kellően felszerelt
pályázati kérvényüket az egyetemes konvent alulírt világi
.elnökéhez (Budapest, II., Bimbó-utcza 7. sz. a.) 1906.
június 30-ig küldjék be.
Felhivatnak egyúttal mindazon lelkészek és lelkészjelöltek, kik az amerikai magyar református egyházmegyében missziói lelkészi állást elfoglalni hajlandók,
hogy ezen szándékukat, személyes körülményeik, nyelvismeretük stb. ismertetése mellett, ugyanott jelentsék be.
Budapest, 1906. május 11.
A magyarországi ev. ref. egyház egyetemes konventjének
elnöksége :
Br. Bánffy

Dezső,

főgondnok, világi elnök.

Kun

Bertalan,

püspök, egyházi elnök.

Pályázat.
A külső-somogyi ref. egyházmegyébe kebelezett s
eltávozás folytán megüresedett bálványosi ref. egyház
lelkészi állására pályázat hirdettetik.
Ezen állás javadalma, a dunamelléki ref. egyházkerület 1896. évi októberi közgyűlésének 126. jegyzőkönyvi sz. határozatával, 2000 koronára értékeltetett és
így az egyház III. osztályú.
Az állás a választás jogerőre emelkedése után
azonnal elfoglalandó.
Kérvények Kálmán Gyula espereshez Ságvár-ra.
(posta helyben), 1906-dik évi június 30-ig küldendők be.
Kunszentmiklós, 1906. május hónap 29.
Baksay

Sándor,

ref. püspök.
Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n .

SZT. LUKÁCS-FÜRDŐ

N YILTTÉR.

gyógyfürdő, Buda.

Téli és nyári
f^L

A

*

Természete* vasmentes

^ í i l H a T n r

Q f k J QX V \r C L V ^ / V

£ i tkitünfi
h i o hatású
n-forrás

vese-, hólyag-, rheum*-,
fi k ö s z v é n y bán talinaknál, v i z e l e t i n e h é z s é g e k n é l , e z u k o r b e t e g s é g e k n é l , a l é g z ő - és e m é s z t é s i s z e r v e k h u r u t a l n á l .

Salvator -fórrá* igazgatósága Eptrjtttm

A

D3HHH

Természetes forró-meleg-, kénes források, iszapfürdők, iszap
borogatások, zuhanj-massage, vízgyógyintézet, szénsavas-fürdők,
villany-fényfijrdők, gőzfürdők, kő- és kádfürdők, gyógyvízuszodák. — Olcsó és gondos ellátás. — C s ú * - , k ö s z v é n y - ,
i d e g - , b ő r b a j o k és a téli fürdőkúra felöl kimerítő prospektust küld ingyen a
•

I W Szt. Lukács-fürdö igazgatósága Budán. " " W

MAGYARORSZÁG LEGNÉPSZERŰBB
j t j t j í EGYHÁZI M Ü I N T É Z E T E . J j t j t

f o r r á s

GAVORA ÉS HAUSNER

szénsavra! telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.

EGYHÁZFELSZERELŐ ÉS OLTÁRÉPÍTÖ
MÜINTÉZETE.

Budapest IV., Váczi-utcza 41. sz.
Ajánlja az összes e szakmába vágó egyházi
szerek, ú. m. gyertyatartók, kelyhek, borkancsók, keresztelő kannák, medenczék,
valamint úrasztal-terítők, szószék-térítők,
csillárok, stb. stb. elkészítését és szállítását.
Elismert megbízhatóság, pontos kiszolgálás, jutányos árak.

Kívánatra telítésnélküli töltést Is szállít a

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán.
* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a

gyógyhe'y.

Költségvetést, árjegyzéket kívánatra
azonnal küldök.

Szerk.

bérmentve

Pontos és legjobb

órák 5 évi jótállás mellett,
egyházi szent edények,
úrvacsora-kelyhek
borkancsók, keresztelő
kannák és medenczék
a r a n y és ezüst ékszerek, e v ő e s z k ö z ö k ,
= = = chinaezüst dísztárgyak,
= =
Javításokra és vidéki megrendelésekre különös
gondot fordítok. — Árjegyzék 2 0 0 0 rajzzal
ingyen és bérmentve,

POLGÁR

KALMAN

műórás

Budapesten, Erzsébet-körút 2 9 .

A

Ezen czégtáblán i s merhetők fel azon üzletek, a melyekben
egyedül árusrttatnak
eredeti SINGEK varró-

it mi gépeink nem
szorulnak ajánlásra.
Csak arra kérünk
ügyelni, hogy kellő
helyen vásároljon.

K i a d ó i
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1905. évi
június hó 10-ikén kiadott rendeletével életbe lépő új népiskolai
tanterv és utasítás szükségessé tette, hogy tankönyvkiadványaink
egy részét átdolgoztassuk.
A kor követelményeit magába foglaló miniszteri utasítás és
, tanterv kívánságai elől nem zárkóztunk el s igyekeztünk is annak
mindenben megfelelni.
A szerzők legjobb tudásukkal, bőséges tapasztalataikkal
vállalkoztak arra, hogy általánosan kedvelt könyveiket az utasításnak és a mai igényeknek megfelelően dolgozzák át. E z z e l azt
kívántuk elérni, h o g y azon i n t é z e t e k , m e l y e k k ö n y v e i n k
régi kiadásait használták, az új k i a d á s t is s z i v e s e n fogadják
és megtartsák.
Tartalmuknak megfelelően változtattunk könyveink külalakján
és nyomdai kiállításán is. Szép f e h é r papíron, k ö n n y e n olvasható új b e t ű k k e l , tartós k ö t é s b e n állíttattuk elő ezen új kiadású
tankönyveinket, azon félül" számos a s z ö v e g közé' n y o m o t t
k é p p e l bővítettük, mellyel szintén emelni kívántuk a könyv értékét.
A t e r m é s z e t r a j z i és földrajzi k ö n y v e k e t azonkívül s z i n e s
k é p e k k e l , az utóbbit még s z í n e s t é r k é p e k k e l is vonzóbbá és
kedvesebbé tesszük a tanuló ifjúságnak.
M i n d e z e n v á l t o z t a t á s o k daczára a k ö n y v e k árát n e m
e m e l t ü k fel. Örömünkre szolgál mindezt szives tudomására hozni
a mélyen tisztelt tanítói karnak s hisszük, hogy nemcsak azon
intézetek vezetői veszik ezt örvendetes tudomásul, kik e könyveinket eddig is használták, hanem az új t a n t e r v n e k m e g f e l e l ő
é s n y o m d a i kiállítás t e k i n t e t é b e n páratlan t a n k ö n y v e k
bevonulnak oda is, a hol eddig valamely okból még nem voltak
bevezetve.
Röviden felsoroljuk azon könyveink czímeit, melyek új kia d á s b a n már m e g j e l e n t e k , s akadálytalanul használhatók. Ezek
a következők:
S c h ö n J.—Trajtler K. (Magyar nemzeti abc és olvasókönyvek az I—VI. 0. sz.); V a r g y a s E n d r e (Abc-és könyv és
magyar nyelvtan a II—VI. o. sz.; Földrajz az V—VI. 0. sz.;
Magyarok története az V—VI. 0. sz.; Természettan); T o m c s á n y i n é — C z u k r á s z Róza (A magyar gyermek első könyve);
G y ö r f f y J á n o s (Falusi iskolák tan-és olvasó-könyve); Mártonff'y
M . — ö o k l e r A. (Magyar nyelvgyakorló és olvasókönyv a III—VI.
o. sz.); A l m á s s y J. (Magyar nyelvgyakorlatok példatára a II—VI.
0. sz.); Faluc^í ( F u c h s ) J á n o s (Számvetési gyakorlókönyv a
Ily-VI. ö. sz.); L e n g y e l J . — S c h w e t z V i l m o s (Sámvetési
feladattár a II—VI. o. sz.); MártonŐ'y M.—Asztalos Gyula
(Földrajz a IV—VI. 0. sz.); Brózik K. dr.—Schön J ó z s e f (Földrajz a IV—VI. 0. sz.); Kuttner S.—Szuppán V — L a u k o A.
nyomán A l p á r y Lajos (Első oktatás a földrajzban ós Első oktatás
a magyarok történetében); C s i k y K á l m á n (Magyar alkotmánytan);
Mayer Miksa (Rövid alkotmánytan);- B á t h o r y N.—Kneif Ödön
(Természetrajz); K u t t n e r S.~-Szuppán V. (Kis természettan) ; és
Miklós G e r g e l y (Természettan és vegytan).
,
Gondoskodtunk arról is, hogy a r é g i k i a d á s ú k ö n y v e k b ő l
továbhra is. elegendő p é l d á n y o k álljanak r e n d e l k e z é s r e azon
intézetek számára, melyek valamely okból még nem vezethetik,
vagy vezetik be az itt kiadásokat.
Újonnan átdolgozott tankönyveinken kivül t e l j e s e n új
k ö n y v e k e t is van szerencsénk bevezetés czéljából ajánlani. Első
rangú szakírókat sikerült megnyernünk arra a czélra, hogy az új
tanterv és utasításnak megfelelő tankönyveket írjanak. Azt hisszük/
szivesen fogadja mindenki az igen tisztelt tanítói karban, ha oly
elismert tudású szerzők könyveit ajánlhatjuk, mint B e n e d e k E l e k

kályhákat és

kandallókat

szállít

császáii*i és iclxáilyl
advart szállító

H I v l M

H .

H u d a p e s t ,
T b o n e t - u d v a r .
Különlegességek: t e m p l o m o k , családi ház a k , i s k o l á k , i r o d á k stb. részére. T ö b b
m i n t 1 0 0 , 0 0 0 van b e l ő l e h a s z n á l a t b a n

Valódi
osak ezzel
a védő-

Singer Co. Varrógép Részv. Társ.
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16.
Budapest: VII., Kerepeái-ut 32.
„
IV., Muzeum-körut 27.
„
VII., Király-utcza 52.
VI., Teréz-körut 21.
„
II., Fő-utcza 15.
Újjfest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi-u. 14.

l e g j o b b

|

j e g y gyei.
Prospektusokéi költségvetések Ingyen és bérmentve.
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárbem.
Budapesten Thonet-udvarban.
M á r i a V a l é r i a w t o a a iQ.

é r t e s í t é s .
— F ö l d e s Géza—Száva J á n o s (ABC és olvasókönyvek az I—VI.
o. sz.); K o z m a L á s z l ó — S o m o g y i B é l a ^ S z ő l l ő s i J e n ő E m b e r J á n o s (Hangoztatási abc; Phonomimikai abc és magyar
olvasókönyvek az I—VI. o. sz.); H u n y a d y B é l a — T ó t h Kálmán
— Vargha L. (Nyelvtani példatár a II—VI. 0; sz.); K o z m a L,
— S o m o g y i B é l a — S z ő l l ő s i J e n ő — E m b e r J á n o s (Magyar nyelvkönyv a II—VI. 0. sz.); W e s z e l y Ö d ö n (Magyar nyelvi gyakorlókönyv a I I - V I . 0. sz.); Sziklás A d o l f — W a l t e r K á r o l y
(Számtan a II—VI. 0. sz.); N é m e t h y K á r o l y dr. (Földrajz a
IV—VI. 0. sz.); Marczali H e n r i k — F ö l d e s Géza (A történelem
kis tükre az V—VI. o. sz.) és E r ő d i E r n ő (Énekeskönyv I—VI
0. sz.)
Talán fölösleges megemlítenünk, hogy a nyomdai kiállítás
tekintetében is azok a szempontok vezéreltek bennünket, melyek
előbbi kiadványainknál; t..i. t e t s z e t ő s és tartós kiállítás, tiszta
n y o m á s , o l c s ó ár.
$
Reméljük, hogy a részünkről hozott anyagi áldozatok meghozzák nekünk azt az erkölcsi sikert, mely az igen tisztelt tanítói
kar elismerésében rejlik s könyveinket továbbra is abban a szives
fogadtatásban részesítik, mint eddig.
Mutatványpéldány okkal és teljes jegyzékkel szivesen szolgálunk.

LAMPEL

R.

könyvkereskedése

(Wodianer F. és Fiai) részvénytársaság
Budapest, VI., Andrássy-út 21.
A „Franklin"-Társulat m a g y a r irodalmi i n t é z e t é s
k ö n y v n y o m d a — áthatva a z o n i n t e n c z i ó k t ó l , melyeket az új
miniszteri tanterv és utasítás tűzött a népnevelés fejlesztésére
maga elé — alább felsorolt ismert és jó k i a d v á n y a i t d o l g o z tatta át é s b o c s á j t o t t a ki új kiadásban.
A szerzőkkel karöltve igyekeztünk azon, hgy könyveink
n e m c s a k az utasítás betűi szerint kerüljenek forgalomba,
hanem m e g r a g a d t u n k m i n d e n eszközt, mely a könyvek b e l s ő
tartalmát v a g y k ü l s ő alakját é r t é k e s e b b é teszi.
Az új k i a d á s b a n már m e g j e l e n t n é p i s k o l a i t a n k ö n y veink felsorolására szorítkozunk. Ezek: D e m e K á r o l y (Magyar abc
és olvasókönyvei az I - V l . o. sz.); Gyertyánflfy J. dr.—Kiss
Á r o n — R a d ó V i l m o s (ABC és olvasókönyvek az I—VI. 0. sz.).;
V a r g y a s E. (Magyar nyelvtan; Magyarok története és Természetrajz); M á r t o n f f y M. (Magyar nyelvtan); T ö b b fővárosi tanító
(SzámoIóköny\ a II—VI. 0. sz.); S e b e s t y é n Gyula (A magyar
nemzet története) ; S e b e s z t h a K á r o l y (A magyar nemzet története) ; H a j n ó c z y R. J ó z s e f dr. (A magyar honpolgár jogainak
és kötelességeinek ismertetése); B e i n K á r o l y (Képes természettan)
és Sztankó B é l a (Daloskönyv a III—VI. o. sz.).
Ügy a felsorolt, mint egyéb kiadványainkból mutatványpéldányokat igen szivesen küldünk.
Végül megemlítjük még, hogy azon könyveink, melyek a
most megjelent ..miniszteri utasításnak előző kiadásaikban lg megfeleltek, továbbra is kaphatók. Úgyszintén ajánljuk azon tankönyvkiadványainkáf is, melyek új k i a d á s b a n n e m - j e l e n t é k m e g
u g y a n , de a miniszteri rendelet" élrfelmébén' használhatók mind-,
addig, míg ezeket helyettesítő vagy pótló más könyv meg.
nem jelent.
'
.-

Franklin-Társulat
magyar irodalmi intézet és könyvnyomda.
(Budapest, IV., Egyetem-u. 4.) .

Orgonaépítési műintézet

R i e g e r Ottó

M>

villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

Budapest, YII., Garay-utcza 48.
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Ferencz József-rend lovagja.
A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
esőrend szerű (pneumatikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 30 év óta 98ü
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat n legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt árban elvállalja. — Tervezetek éf>
rajzok kívánatra díjmentesen.

Országh S á n d o r
orgona-és
harmoniumgyáros
cs. és kir. udvari szállító
R.-Paipta (Budapest m e l l e t t )
Alapittatott iSOl-ben.
Az 1885. évi kiállításon « N a g y díszoklevél? é s
" F e r e n c z - J ó z s e f l o v a g r e n d d e l " , az 1904. évi v e s z prémi kiállításon aranyéremmé) kitünretvé, azon'kivül számtalan k i t ü n t e t é s é s elismerés.
Készít k e l l e m e s é s t ö m ö r hangú, legjobb é s l e g újabb rendszerű o r g o n á k a t . Elvállal javításokat
és átalakításokat. Kisebb o r g o n á k készletben vannak. Szolid munka és jutányos árak. Áz orgonák
jóságát m i sem bizonyítja inkább, mint a z , h o g y
a g y á r alapítása ó t a 400-náF" több új Orgona lett
m e g r e n d e l v e é s készítve.

Ár)e<jyzék

fis részletes
tlíjmentesen

tervézet
küldetik.

kivántítru

ANZ
ÉS
TÁRSA
G

#1

vasöntö- és gépgyár r.-társ. A

¥
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Városi iroda: Budapest, IV., Ferencziek-tere 2.
Elektromos világítási és erőátviteli berendezések. Elektromos nagy vasutak, városi-, bányaés iparvasutak. Turbinák: Franczis rendszere szerint.
Zsilipek és csővezetékek. Gázmótorok: Kohó-, generátor- és világítógázra 1000 lóerőig és azon túl, petróleum-, benzin- és spiritus-mótorok és lokomobilok
Bánki-féle vízbefecskendezéssel. Malomberendezésék.
Hengerszékek. Vasúti kocsik. Kocsialkatrészek.
Korbuly- és Katona-Varga-csapágyak. Kéregöntésű
vasúti kerekek és keresztezések. Forgókorongok, tolópadok és kitérők. Daruk és emelőgépek kézi-, gőz-,
petróleum- és elektromos erővel való hajtásra. Aprítógépek. Kőzúzók. -Golyómalmok. Dugattyú- és
czeitrifugalszivattyúk nagy emelő magasságra.
Bányagépek. Compressorok. Ventilátorok. Felvonók.
Transmissziók. Vas-, aczél- és érczöntvények. Füstemésztő készülékek. Vízszűrők.

Három szenzácziós theoiogiai újdonság.
I. APOLOGÉTIKA.

III. DEBRECZENI LELKÉSZI TÁR.

írta: Erőss Lajos debreczeni ev. ref. theoiogiai tanár.
I. rész Az Istenről. II. rész A világról. III. rész Az emberről. IV. rész A vallásról. Hasonló nagyszabású munka
a magyar theoiogiai irodalomban még nem jelent meg.
Ara a 356 oldalra terjedő nagy 8-adrét alakú kötetnek
csinos vászonkötésben 8 korona.

(Gyakorlati ev. ref. Papi Lexikon.) III. kötete. Szerkeszti
S. Szabó József felavatott lelkész, debreczeni kollégiumi
tanár. Ezen nagyszabású műnek immár III. kötete jelent
meg. A szerkesztő legnevesebb írói gárdának tagjaival állította össze, figyelembe véve az I. ós II. kötetre
beérkezett észrevételeket, úgy hogy ezen kötet világos
kincsesbányája az egyházi beszédek gyűjteményének és
hisszük, hogy ennek kiadásával szolgálatot tettünk a
nagytiszteletű lelkészi karnak. Ára az 592 oldalra terjedő nagy 8-adrét kötetnek csinos és erős vászonkötésben 10 K. Az egész 12 kötetre terjedő mű ára 120 K.

Megszerezhető havi 1 koronás részletfizetésre is.

II. EGYHÁZI BESZEDEK.
Irta: Lévay Lajos sárkereszturi ev. ref. lelkész. A népszerű szerző műveinek ez már IV. kötete, melyet bővebben ismertetni feleslegesnek tartjuk. Szerző munkái
közkézen forognak és bátran állithatjuk, hogy a gyakorlati szükségletének megfelelőbb mű még nem jelent
meg a könyvpiaczon. A kötet tartalmaz 17 egyházi beszédet, függelékül szertartási beszédet és imákat, még
pedig 1 keresztelési, .1 egyházkelési, 1 konfirmácziói,
2 esketési és 1 áttérőhöz intézett beszédeket, részben
megfelelő imádságokkal együtt; négy halotti beszédet
és végül egy emlékbeszédet Szász Károly püspök felett.
Ara a 232 oldalra terjedő nagy 8-adrét alakú kötetnek
csinos és erős vászonkötésben 6 kor.

Megszerezhető I koronás liavi részletfizetésre is.

Megrendelhető havi 2 koronás részietfizetére is.
Az itt felsorolt 3 munka együtt egyszerre megrendelve megszerezhető 2 koronás kedvezményes havi
részletfizetésre is.
Megrendelések küldendők:

H E G E D Ű S és S Á N D O R
előbb László Albert és társa
protestáns irodalmi könyvkiadóhivatalába
IiEBKECZENBEN,

tósuth-uteza

11.

szám.

Mindennemű

iskolapadok,
iskola , tornaés

Orgona-harmóniumok.
A gyönyörű hang, melyet a világhírű, legjobb gyártmányú,
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng dicséretet. 65 írttól minden árban kapható.

óvodaberendezések

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár.

és szabadalmazott

STOWASSER J • hangszergyáros,

gyermekpadok
gyártása.

a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek szállítója.

Budapest, I I , Lánczhíd-utcza 5.
Az összes hangszerek
javítása különleges szakszerű pontossággal, jutányos árban; kezesség
minden egyes h a n g szernél.

Árjegyzékkel készséggel szolgálunk ingyen
és bérmentve.
é j i cJS éjit

é j i c^S e J í cJSÍ c J í c j S t J S e J í

<3?

[] ftWU böl mindenki
.LUIí7
REF. ZEHEKOZL
OHV kérjen mutatványszámot Sárospatakról.
eJ$S eJjS e J í t ^ S

eJí eJí

Árjegyzék, minden egyes
hangszernél külön, kívánatra b é r m e n t v e küldetik.

c J S e i í e^S e J í

Párisi világkiállítás: Grand-Prix. 1900.
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Kwizda F e r e n c z János

Kivitel nagyban és kicsinyben.

03. és kir. osztrák-magyar, kir. román
berezegi udvari szállító,

és bolgár

kerületi gyógyszerész Korneuburgban, Bécs mellett

KWIZDA-féle RESTITUTIONSFLUID
cs. és kir. szab.
mosóvíz, lovak
részére.
1 üveg ára 2 korona 80 fillér.
Negyven év óta az udvari istállókban, a katonaság és magánosok nagyobb istállóiban használatban van nagyobb munkánál
elő- és utóerősítőül, inak merevségénél stb. Azidomításnál kiváló
munkára képesiti a l o v a k a t .

Kwizda

Fluidja

Kigyó védjegy (Turista-fluid).
Régi jóhírű aromatikus szer
(bedörzsölésre) az emberi test
izmainak erősítésére és edzésére. Eredményesen használva
turisták, kerékpárosok s lovaglók
által nagyobb túrák utáni erősítésre és erőgyűjtésre.
Ára Vi palaczk 2 K — fill.

,

V*

,

Vázlatokat és rajzokat díj nélkül küldünk.

1 , 20 „

Képes Árjegyzék ingyen és
bérmentve.
Főraktár Magyarország részére:

T ö r ő k J ó z s e f gyógyszerésznél.
Bpest. Király-utcza 12 és Andrássyút 26. szám
HORNYÁUSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. ÜDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI
Hirdetési díjak :
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor.
Fél oldal . . . . . . . . .
20 kor.
Negyed oldal
10 kor.
Nyolczad oldal
5 kor.

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő :
H A M A R
ISTVÁN.
Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a hová a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak- stb.
intézendők.

LAP
Megjelenik minden

vasárnap.

Előfizétési á r a :
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre: 4 kor. 50 fillér.

T A R T A L O M . V e z é r c z i k k : A „ K á l v i n - s z ö v e t s é g " f e l a d a t a i . Pálóczi
Horváth Zoltán dr. — I s k o l a ü g y : A férfi és nő liarcza.
Keresztesi
Samu.
— T á r c z a : A t h e o l o g i a i t u d o m á n y és a s z ó s z é k . Ágoston
Sándor.
— B e l f ö l d : A z o r s z á g 1904. évi
e g y h á z i és v a l l á s e r k ö l c s i k ö z á l l a p o t a i . Homola
István.
— M i s s z i ó ü g y : Missziói ü n n e p e k B u d a p e s t e n . V. M. — K ü l f ö l d : S z e m l e az a m e r i k a i m a g y a r ref. e g y h á z a k m u l t évi t ö r t é n e t e f e l e t t . Harsányi
Sándor. — I r o d a l o m . — E g y h á z .
— Iskola. — Egyesület. — Gyászrovat. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. — Pályázatok. — Hirdetések.

A „Kálvin-szövetség" feladatai.
„Mit féltek óh kicsinyhitűek?" ezzel fejezte
be Nóvák Lajos nagytiszteletű úr a „Protestáns
Egyházi és Iskolai Lap" f. évi 21. számában
a Kálvin-szövetség létjogosultsága ellen intézett
czikkét.
Nos, hát lássuk meg, hol honol a kishitűség? Vájjon minket vezet-e ez, a czikkíró úr által
annyira lenézett „Kálvin-szövetségeseket", a kik
kálvinista egyházunk iránt érzett őszinte szeretetünktől áthatva, jó munkával akarunk annak szolgálni, vagy pedig azok között, a kik a dogma
és elmélet sánczain belül állva, nem akarják látni
az életet a maga küzködésével; nem veszik észre
az egyénekben megfogyatkozott hitet; nem látják
a hivatalos egyház erejének gyengeségét az egész
társadalmat lázban tartó és még az államokat is
fenyegető, felforgató eszmékkel szemben, és nem
az új, a társadalmakat romboló eszméktől féltik
az egyház hajójának elsülyedését, hanem a Kálvinszövetségtől ?
A czikkíró úr a „társadalom fölébe szövendő
pókhálónak" nevezi szövetségünket, „melyből az
egyház keresztes pókjai nyújtogatják le mohó
csápjaikat újabb hálók szövésére". Mintha e hangot hallottuk volna egy napilapban, a hol egyenesen klerikális csapdának deklaráltatott az alakulóban levő Kálvin-szövetség. A feleletet megadta
erre dr. Bernáth István az alakuló ülésen, s ahhoz
nincs hozzá tenni valóm. A mint nem tartottuk
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szükségesnek a klerikálizmus légből kapott vádjának dezauvalását, úgy a czikkíró úr vádja sem
érinti a Kálvin-szövetséget, mert ennek élén oly
kálvinista férfiak állanak, a kik a váddal szemben
védelmemre különbén sem szorulnak.
„A ki a szoczializmustól fél, az a dogmákat
és kiváltságokat félti", ez a másik nagy mondása
a czikkíró úrnak. Nos hát én s a szövetség többi
tagjai nem féltjük sem a dogmákat, sem a kiváltságokat. Mindkettő emberi alkotás és intézmény,
s mint ilyen változásokon mehet időnként keresztül. A régiek helyébe újak, megfelelőbbek jöhetnek, a szerint, a mint az egyház és a társadalom
fejlődik. Az evangéliomot sem féltjük, mert oda
nem hatnak fel az emberi fékevesztett mozgalmak
hullámcsapásai. Az „ész vallása" is rövid életű
volt, s az ember és az emberiség mindig visszatér a Krisztushoz.
De nem szabad kicsinyelni a magyar kálvinista egyház szempontjából a sorvasztó és az egyháztól való eltávolítására törekvő társadalmi mozgalmakat s a különféle társadalmi bajokat. És
ha szeretjük kálvinista egyházunkat, úgy mindenekelőtt ki kell küszöbölni a „mi hitünk cselédei "-nek életéből a hitetlenséget s meg kell előznünk a fenyegető bajokat, mielőtt azok nagyobb
károkat okoznának.
Mert, hogy vannak bajok, azt minden tényező
elismeri, még Nóvák nt. úr is. Csakhogy ő nem
akar segítséget kívülről; ő azt akarja, hogy bízzuk csak a hivatalos egyházra, a lelkészekre s a

A tüdővész terjedésének meggátlása czéljából 21211/1905. sz. a. kötelezöleg elrendelte a nagym. magy. kir.
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József és Társa czégnél
Budapesten, Szív-utcza 4 3 . szám alatt, mint e szer gyártására és szétküldésére egyedül jogosított tulajdonosoknál rendelhető meg. Az „Utasítások'* bérmentve.

presbitériumokra az ezzel való törődést. Bízzuk
az egyházkerületekre s a konventre a gyülekezeti
munka-programm elkészítését, s ez fog- majd meghozni minden áldást az egyházra, ez fog hitet
teremteni, ez fogja a gyülekezetekben a szeretetmunkát meggyökereztetni, ez fogj a az eltespedt
egyházi életet felkelteni, ez fog a nyomoron, az
uzsorán, az iszákosságon, mértékletlenségen, az
elszegényedésen, a kivándorláson segíteni, s ez
meg fog birkózni a társadalmat felforgató eszmékkel, ki fogja azokat irtani gyökerestől a kálvinista nép szivéből, a nélkül, hogy a kálvinista
társadalom az ujját is mozdítaná. Mert nincs szükség segítségre sehonnan sem; az egyház maga
nem engedi elsülyedni a maga hajóját!
Derék volna s jó volna, ha így lenne! De
kérdem, miért sülyed az egyház hajója egyáltalán,
s miért van szükség arról gondoskodni, hogy el
ne sülyedjen? Hiszen a magyar kálvinista egyház,
Isten kegyelméből, nem tegnapi keletű, hanem ide
s tova 500 esztendős! S kérdem, ha az egyház
önmagában képes mindazokra, a miket a Kálvinszövetség m$ga elé tűzött: miért nem tette eddig
s miért engedte a dolgot idáig fejlődni? Miért
nincs már is a magyarhoni gyülekezetek túlnyomó
részében igazi egyházi élet, s miért merül ki az
egyház összes munkája a templomi, keresztelési,
esketési és temetési funkcziókban s a rovatol ásban, az egyházi hatóságok tevékenysége pedig a
különféle egyházi törvények alkotásában, azok
végrehajtásában és a fegyelmi hatóság gyakorlásában ?!
Azért, mert lenyűgözte az úgynevezett hivatalos egyházat az az évszázados harcz, a melyben
áll az „egyedül üdvözítő" egyház jóformán katonailag szervezett táborával; mert a kálvinista pap
fél kézzel mindig kardot tartott kezében, hogy
védje a haza alkotmányát és egyháza autonómiáját, s ezt bástyázta körül örökké minden hivatalos
fórum, kezdve a presbitériumon s végezve a zsinatokon, mi közben a gyülekezeti élet fejlesztésére nem ért rá, s az ősöktől átöröklött szokások
alapján akkor sem törődött az evangéliomi munkákkal, mikor az alkotmányt s az autonomiát nem
fenyegette veszély. így konzerválódtak a hivatalos
fórumok kizárólag közigazgatási hatóságokká, a
zsinat pedig kizárólag egyházi törvényhozássá.
Mióta csak a presbiteriális rendszer fennáll, soha
és sehol sem teremtett a rendszer önmagában véve
lüktető egyházi életet; még Genfben sem, hanem
igenis, megtermett az ott, a hol voltak lelkes
apostolok, „a kik munkássá tették az evangéliomi
erőket" a rendszerben s szerveztek lelkes, élő
hittől áthatott gyülekezeteket, a maguk Istentől
ihletett lelki erői, a maguk élete és a maguk
példaadása által. Nem, nt. Uram, a presbitériumok,

az egyházmegyei, a kerületi szervezetek, a konvent, a zsinat, mint egyházkormányzati orgánumok,
nem fognak ezentúl sem Kálvin-szövetségi munkát
végezni; sőt ezentúl hovatovább nem is fognak
erre ráérni. Volt-e valaha nagytiszteletü Uram
olyan zsinat - presbiteriális rendszerű egyházkormányzati fórum, ülésén, a hol valaha csak szóba
is került volna az, hogy ebben vagy abban a
gyülekezetben aláhanyatlottak az evangéliomi erők,
nem hat kellőképen a Krisztus példaadása, nem
hallgatnak a lelkészre, a tanítóra, szegényedik a
nép, pusztít az uzsora, a pálinka s a kivándorlás,
s a szocziális új eszmék a hitetlenséget csak nevelik: küldjünk tehát oda segítő erőket, csináljunk
munkáskört vagy olvasó egyletet, szervezzünk
szövetkezetet, tartsunk vallásos összejöveteleket,
a melyeken az esperes úr, vagy a püspök úr is
meg fog jelenni, beszédet tartani vagy megfelelő bibliai helyeket magyarázni, és X. Y. tanácsbiró vagy
főgondnok fog előadást tartani arról, hogy milyennek kell lenni az egyházi életnek, s mik erősítik
a gyülekezetet? Mondták-e, hogy menjünk, szervezzünk ott a lelket emelő s az egyházhoz közelebb vivő és erősítő alkotásokat; öntsünk lelket
a nép fiaiba s magába a lelkészbe; tegyük az
uriosztályt fogékonnyá a nép bajai iránt; mutassuk
meg neki a ható evangéliomi erőket és ne hagyjuk
elveszni testvéreinket, a mi vérünkből való gyülekezetet?! Alig hiszem, hogy ezt nagytiszteletű Úr
valaha hallotta és tapasztalta volna. Hanem azt
talán inkább, hogy az ilyen helyen majd megindítják a fegyelmi eljárást a lelkész vagy tanító
ellen, a kik részben mindenesetre okai a bajnak,
mert hiszen őrállókká tétettek. Vagy esetleg ezt
sem fogják megtenni, mert hiszen az egyházi elöljárók nem tettek olyat, a mi fegyelmi alá esnék,
csak nem tették meg, a mit meg kellett volna
tenni a bajok megakadályozására. S ha nem tették
meg, úgy annak egyik fő oka ismét abban rejlbetik, hogy egyedül állásukban valóban erőtlenek
is lettek volna nagyobb bajok orvoslására, s önmagukban képtelenek a hanyatló gyülekezet talpraállítására.
Hát ugyan miért alakultak az utóbbi évek
folyamán az egyházmegyei értekezletek, ha nem
azért, hogy az egyházi fórumok által el nem végezhető feladatokat bevonják mégis az egész lelkészi, tanítói kar s az egyház iránt érdeklődő
világiak közös tanácskozási körébe; hogy mintegy
irányt adjanak az égető egyházi és társadalmi
kérdések, mint például iszákosság meggátlása,
vasárnapi munkaszünet, kivándorlás, uzsora, vasárnapi iskolák, a gyermekek konfirmáczió utáni
gondozása stb. stb. tekintetében az egyházmegyei
lelkészi s tanítói karnak s érdeklődést keltsenek
másokban is ezen kérdések iránt? Es mi lett az

eredmény? Az, hogy felterjesztés intéztetett egy
vagy más kérdésben az egyházkerülethez, innen
esetleg a konventhez, a melyek forma szerint elintézték az aktát, a nélkül, hogy valamit is előbbre
mentünk volna, mert maga a konvent is várta s
várja az idők jobbra fordulását s az egyházi társadalom hátvéde nélkül édes-keveset tehetett s tehet
az egyháztársadalmi kérdések megoldása és a
fokozódó bajok orvoslása terén.
A mi pedig a Belmissziói Egyletet illeti, az
kétségkívül fenséges ezélt tűzött maga elé; többet
és magasabbat, mint a Kálvin-szövetség, de ideálisabbat is. Tévedés azt mondani tehát, hogy programmja szűkös. Az a baj inkább, hogy nagyon
is felette áll a köznapi gondolkodásnak és némely
hittől duzzadóbb gyülekezetet kivéve, nehezen és
lassan tud híveket toborozni. Krisztus követése,
a maga egyszerűségében, nem könnyen férkőzik
az emberi szivekhez! És ugyan támogatták és
támogatják-e a lelkész urak egyetemlegesen, összetartóan, egyöntetűen azt az egyesületet, vagy
támogatják-e egyenként legalább, oly mértékben,
hogy virágozni tudna, hogy gyorsan és erőteljesen
segíthetne az általános hitéleti elerőtlenedésen?
Bizony édes-kevesen támogatják. A belmissziói
egylet egyik szerény tagja vagyok magam is, és
jól látom s jól érzik annak vezetői is, hogy más,
könnyebben érzékelhető, a lélekhez és szivhez
közelebb álló eszközökkel . kell előbb a néphez
férkőzni s fogékonnyá tenni, még az intelligensebb
elemeket is, az ideálisabb felfogás és evangéliomi
munka iránt.
így érledődött meg a Kálvin-szövetség eszméje, s így lettek azok is ennek a szövetségnek
mozgatóivá, a kik magának a Belmissziói Egyletnek
munkás tagjai és vezetői. Adná Isten, hogy a
belmisszió eszméje annyira áthatná az emberek
lelkét és szivét, hogy ne lenne szükség más eszközökről való gondoskodásra; hogy egyedül maga
az evangéliom indítaná szeretetmunkákra a protestáns gyülekezeteket. De ettől nemcsak mi,
hanem a fejlettebb egyháztársadalmak is távol
állanak.
Ha itt állanánk már, bizonyára nem volna
szükség sem Belmissziói Egyletre, sem Kálvinszövetségre, s a mikor majd egykor a Kálvinszövetség is elérte czélját, a mikor minden magyar
kálvinista egyháztag át lesz hatva a magasabb
evangéliomi eszmék által: önként fog helyet adni
más, fejlettebb szervezetnek.
Pálóczi Horváth Zoltán dr.
(Folytatása következik.)

ISKOLAÜGY.
A férfi és nő hareza,
A létért, az életfenntartásért folyó harcz talán sohasem volt oly nehéz és általános, mint napjainkban, a
mikor a harcztéren — és pedig az élet nyilvánulásának
minden terén — a küzdőknek oly nagy seregével találkozunk, melynek jelentékeny, része a harcztérnek legkisebb pontját sem képes saját számára meghódítani.
Pedig a harczolók mind felfegyverkezve indulnak az élet
csatájának megvívására. Kezükben és lelkükben különböző erők s képességek; zsebükben e képességekről
különféle oklevelek, melyek azt akarják bizonyítani,
hogy az illetők két, vagy több élepályát is képesek szakszerűleg, az előírt követelményeknek megfelelőleg betölteni. Papi s tanári oklevél együtt, a tanári pályán kéthárom szakról szóló diploma; nép- és polgári iskolai
képesítés stb., a melyek azt bizonyítják, hogy ifjaink
csak azért igyekeznek megszerezni e különféle fegyvereket, hogy életük biztosítására azt használják fel,
a metyiknek alkalmazására előbb nyílik alkalom. Hogy
ebben is lehet jó, nem tagadom. Minél több ismeretet
szerez valaki, minél többet merít a tudományok feneketlen kútjából, annál nagyobb s tisztább lesz látóköre ; de szerintem, ma már minden életpályán oly
sokat követelnek, hogy az egy hivatáshoz szükséges
ismereteknek megszerzése s azoknak folytonos bővítése,
szaporítása nagyon elég egy rövid életre. Ha a többféle
képesítésnek csupán ambiczió volna sziilőoka, igazán
örülhetnénk, mert abból azt látnók, hogy van életerős,
tettrekész ifjúságunk, mely több terhet elbír s több és
nagyobb terhet akar hordozni, mint a mennyit egy pálya
vállaira rak. De ha vannak is ilyen kivételek, a legtöbbnél csak kenyérkereset, a mielőbbi érvényesülés a
rugó és pedig ott, a hol előbb lehet.
Már az eddigiekből levonhatjuk azt a tanulságot,
igazságot, hogy nálunk nagyon sok a tudományos pályán
küzdők, az oklevéllel bíró férfiak száma. De hisz 'ezen
inkább örülnünk kellene, mint szánakozni, panaszkodni!
Örülnénk is, ha a versenyben, a harczban nem esnének
el annyian, mielőtt pályájukon a munkát megkezdhetnék!
De hányan mennek tönkre anyagilag és erkölcsileg,
hányan oltják ki életüket, mert kenyér után kinyújtott
kezükbe nem tudnak nyerni egyetlen, vékony falatot!
Pedig azok mind dolgozni akartak és akarnak, annyi
ezeren, a kik most munka nélkül állanak a piaczon,
napestig hivalkodván.
Hogy a tudományos pályán küzdő férfiak nem tudnak érvényesülni, nem bírnak kenyeret adó pályához
jutni, annak oka, szerintem, egyfelől a túlprodukczió,
másfelől, hogy a nők sok pályáról, ha nem is teljesen,
de részben leszorították a férfiakat.
Az első bajt, illetve okot néhány év óta azzal
igyekeznek orvosolni, hogy a középiskolák alsó osztályaiban nagyon megrostálják a növendékeket, hogy még
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idejekorán más, pl. ipari és kereskedői pályára mehessenek. És ez helyes; ne neveljünk tudományos proletá'
rokat 1
A második bajt azonban nem hogy csökkenteni
törekednének az arra hivatott tényezők, hanem még
növelik azzal, hogy a nők előtt mindig több és több pályát
nyitnak meg.
Távol van tőlem, még gondolatban is, hogy a nők
képességeit kicsinyelném; de én a nő hivatását nem
abban látom, hogy ép oly kenyérkereső legyen, mint a
férfi, hanem abban, hogy a férfi által megszerzett kenyeret ossza szét gyermekei között, hogy legyen gondos,
odaadó, családjának élő anya, a ki nemzetünknek, hazánknak és egyházunknak szorgalmas, becsületes, munkaszerető, kötelességtudó, valláserkölcsileg értékes gyermekeket neveljen.
Nagyon tévednek azok, a kik azt gondolják, hogy
ugyanazon nő jó hivatalnok és jó anya lehessen egy
személyben. Ha jó hivatalnok akar lenni, annak családjáról jóformán egészen le kell mondania; ha pedig jó
anya is akar lenni — pedig a legtöbb az akar lenni és
ez egészen természetes, — akkor nem lehet jó hivatalnok, mert szive, gondolata, aggodalma, sokszor félelme
családjához fűzik s töprengő lelkével alig bírja végezni
munkáját.
Azt mondhatnák erre némelyek, hogy hiszen a férfiak is ép úgy aggodalmaskodnak a gyermekek miatt,
s így azok sem végezhetnek tökéletes munkát. De más
a férfi és más a nő helyzete. Férfi sorsa küzdelem a
létért, a kenyérért, és ha neki a házon kivül kell munkálkodnia, nyugodtan mehet, mert otthon az anya; de
ha az anya is a kenyérért fárad és izzad, a gyermekek
cselédre hagyatnak, ki hogy miként tölti be az édesanya
Jielyét és tisztét, arra az elrettentő példáknak ezreit
sorolhatnók fel bizonyságul! Mennyi gyermeket ismerek,
ki csak az ebéd és vacsora alkalmával találkozik rövid
időre szüleivel! S aztán a hivatallal járó munka, mely
elfár'aszt, kimerít, milyen fásulttá, milyen türelmetlenné
teszi az anyát gyermekeivel szemben!
Tudom, vannak nők, kik a családalapítástól félnek,
mint némely férfiak, s azon czéllal szereznek oklevelet,
hogy az egész életükre biztosítsa számukra a kenyeret;
de azt is tudom, hogy ilyenek csak kis számmal vannak.
Az ilyenek hát legyenek tanítók, tanárok, orvosok és
ügyvédek; de a ki igazi hivatásának akar élni, hogy
anya legyen, ahhoz nincs semmiféle oklevélre szüksége.
Sőt az okleveles nők nagy száma egyik főoka annak is,
hogy a férfiak nem tudnak és nem is akarnak családot
alapítani. Sok, nagyon sok férfi nem juthat a nők miatt
biztos álláshoz, és sok nő, oklevelére támaszkodva s
abban bizakodva, addig válogat a vőlegényjelöltekben,
hogy arczának rózsái, a külső kellemességek elhervadnak s kikopik az időből, hogy férjhez mehessen. Mily
gyötrelemmel hordja az ilyen az élet terhét, az oklevélhez fűződő súlyos keresztet!

Azonban engem nem a kivételes, hanem az általános bajok aggasztanak. Aggaszt az, hogy minél több
nő nyer a tudományos pályán alkalmazást, annál több
férfi marad állás és kenyér nélkül, melynek káros következményeit nemcsak ők maguk érzik és viselik, hanem
megérzi az egész nemzet, melynek jó anyákra és munkaképes férfiakra van szüksége. S ha a nők csak olyan
hivatalokra alkalmaztatnának, melyeket otthonukban is
végezhetnek, még hagyján; de kiszakítva őket a család
köréből, hogy a férfiakkal versenyezzenek, abból szerintem
nem haszon, hanem csak kár, és pedig úgy anyagi, mint
főleg erkölcsi, származik a nőre és férfira egyaránt.
Jogot a nőnek, hogy a férfiakkal mindenben és
mindenütt egyenlő legyen! hangoztatják az új kor apostolai. Istenem, hát van annál szebb és felségesebb jog,
mint a mellyel Isten a nőt felruházta, melynél fogva
uralkodhatik az ő kis birodalmában, családjában? S van-e
annál szentebb kötelesség, a mellyel szintén az Isten
áldotta ós nem verte meg a nőt, hogy szívénék szeretetével, lelkének gondolatával, éberségének, türelmének
odaadó munkájával azokért fáradjon és dolgozzék, szóval
azok iránt végezze kötelességét híven és szeretettel, a
kik az ő szívéről szakadoztak le ?
A kik más jogokkal akarják a nőt boldogítani, s
a kik más kötelességeket akarnak a nő vállaira rakni,
azok nem barátai, hanem ellenségei a nőnek, s rosszakarói hazájuknak, nemzetüknek.
A nő nem arra teremtetett, hogy a harcztéren, a
férfival versenyt küzdjön. Az ilyen hamar leveti, elveszíti
legszebb ékességét, a nőiességet. Hanem hogy családjának éljen, míg a férfi azon kivül fárad, harczol a kenyérért, a nő és gyermekek jólétéért.
Ha a nők közül kevesebb számmal lesznek hivatalnokok, a férfiak nagyobb számban jutnak hivatalhoz
és kenyérhez, a nők közül is nagyobb számmal lesznek
anyák, s ha nem is fog teljesen megszűnni a férfiak és
nők harcza, de bizonyára enyhülni fog, a mi úgy a férfiakra, mint a nőkre áldásos leend.
Keresztesi Samu.

TÁRCZA.
A theologiai tudomány és a szószék.*
Ha két szomszéd pap összekerül és ott van a szobában a kurátor is, nem beszélnek theologiáról.
— Miért?
— A kurátor miatt, a ki nagy érdeklődéssel hallgatná, ha nem is értene egészen mindent. Annyit azonban mégis tán kivenne belőle, — s ezen nagyon csodálkoznék — hogy ő már sokszor hallotta a tisztelendő
urat prédikálni s mégsem emlékszik rá, hogy ezeket
valaha mondta volna. Bizonyos, hogy másnap már nem
* Felolvastatott az alsóbaranya-bácsi ref. e g y h á z m e g y e lelkészi értekezletén.

is igen tudna magának számot adni azokról a vegyes s szilárd alapokon, hanem csak itt-ott elkapkodott moérzésekről és gondolatokról; melyekkel a beszélgetés dern frázisokból áll. Ez pedig kevés ahhoz, hogy egy
végén eltávozott.
egész élet igehirdetői tevékenységének fokozatosan erősbödő, állandó jelleget adjon.
— Mi lehet ennek az oka?
Szintén számbaveendő ok az is, hogy a régebben
— Nagyon egyszerű: az illető tisztelendő úrnak
prédikáczióira az ő theol. nézeteinek eddig még semmi elegendőnek megállapított papi jövedelmek az igények
emelkedésével lépést nem tartván, a lelkész kénytelen
észrevehető és állandó befolyása nem volt.
Hangsúlyoznom kell ezt a két szót, hogy észre- sokszor, nagy családjára való tekintettel, hol gazdálkovehető és állandó. Hangsúlyoznom kell pedig azért, mert dással, hol más hasonló tisztességes mellékfoglalkozásoksokszor tapasztaljuk, hogy templomban és prédikácziók kal idejének jó részét eltölteni. A papi hivatal pedig
olvasgatása közben a hozzáértő figyelőt meglepi néha egy egész embert kiván, ki szívvel-lélekkel magasztos
egy-egy wágneri hang, midőn t. i. a szónok, egy ideig hivatásának él, ki a néki adott kegyelem mértéke szeszép csöndesen kerülgetve saját gondolatát, egy czifra rint, a megismert igazság által felszabadítva, minden
kifejezéssel, mint a villám, keresztülsiklik a kényes pon- alkalommal vallást tesz a maga hitéről. Ernyedetlen
ton, de úgy, hogy a kurátorék nem értették, mit mondott. szorgalommal munkálkodik az Úr szőllőjében, s csak a
Es ama bizonyos „befolyás" alatt nem ilyen vékony pihenésre s a maga szórakoztatására maradt időt haszmorálú ügyeskedést értek, hanem az egyszerű beszédű nálja fel, hogy mintegy üdítő kedvtelésként a maga szőlpásztor egyenes lelkének, legbensőbb hitének, legjobb lőjében is forgolódjék.
Ez előre bocsátott s különösen a mi magyar prot.
meggyőződésének és tudásának érthető, állandó, következetes és tapintatosan fokozódó megnyilatkozását. A egyházunk életében észlelhető két okhoz vegyünk most
hol pedig ez nincs meg, ott vonjuk kérdőre a tisztelendő hozzá két általánosabb jellegű körülményt, t. i. a reforurat, hogy a kollégája előtt kifejtett meggyőződését mórt moktól való természetes idegenkedést és a kritikai irány
gyors fejlődése folytán előállott nagy távolságot a theol.
nem vitte fel soha a szószékre?
A pápista pap hamar készen van a felelettel. 0 a tudomány s az egyházi tan között.
Mint minden élő szervezet, úgy az egyház is félmaga jobb meggyőződését nem viheti katedrára, inert
neki, mint az egyház hivatalnokának, ott is feljebbvalói tékenyen őrködik, hogy a változó viszonyokhoz s az
határozatához kell igazodnia és csak a tökéletesnek újuló környezethez való alkalmazkodásában a kellő hamegállapított, zsinatilag elfogadott, pápailag kihirdetett tárokon túl ne lépjen. Ezért tehát eléggé nem méltáegyházi tan értelmében szabad beszélni, ha ugyan vala- nyolható okos óvatossággal vigyáz minden reform törekhol a protestantizmus ellensúlyozása végett szükséges a vésre, szüntelenül erősíti a régi sánczokat, hogy az új
beszéd. Mert azt jegyezzük meg, hogy a róm. kath. egy- áradatok a történelmi mederből ki ne törjenek.
ház legfontosabb hivatalos működése a sakramentumok
A görög és római egyház e tekintetben csupán
kiszolgáltatása, s e mellett az emberi szónak el kell intézményileg működik s az egyéni tevékenységnek,
némulnia, vagy ha mégis megszólal, nincs egyéb fel- respektive a prédikácziónak beavatkozását nem tűri.
adata, mint hogy a lelket az egyházhoz lánczolja, melyen
A prot. egyház azonban szabad intézmény lévén,
kivül üdvösség nincsen.
tágabb teret nyit a pap igehirdetői tevékenységének;
Szóval itt, a hol a tárgy az egyház dicsősége, a de azért szintén vigyáz, hogy a közérzületet netalán
papot az egyházzal szemben elfoglalt viszonya minden botránkoztató, efemer újdonságok az igehirdetés komoly tekintélyét ne veszélyeztessék. Sőt még azt sem
felelősség alól fölmenti.
Nem így azonban a prot. lelkipásztort. Az ő be- engedi, hogy a történelmi múlttal bíró, általánosan elszédének tárgya először is nem az egyház dicsősége, fogadott szabad nézetek is egyszerre, átmenet nélkül
hanem az Isten igéje. Azután pedig ő nem áldozár, lépjenek a régiek helyére, mielőtt a közgondolkozás
hanem pásztor, ki az általa legjobbnak ismert mezőkön azoknak befogadására előkészíttetett volna.
legeltet s nem rejtegeti benső legszentebb hitét, legjobb
A prot. egyháznak ez a saját érdekében rejlő mérmeggyőződését, valamint nem teszi félre csupán a pap- sékelt konzervativizmusa és a történelmi theologia gyors
társával folytatandó eszmecserére az Ő tanulmányainak fejlődése, annak erős kritikai iránya, az egyházi tan s
színe-javát.
a theol. tudomány között megteremtették a közismert
Hogy pedig ez általában mégis így van, azt leta- feszült viszonyt.
A konfessziók keletkezésének idejében még úgy
gadni alig lehet; tehát a prot. papnak is felelnie kell az
előbbi kérdésre, s ez neki nem oly könnyű feladat, mint a theologiának, mint az igehirdetésnek alapja a szentírás authenticitásában való föltétlen bizalom volt. Erről
pápista kollégájának.
Segítsük elő e kérdés tisztázását s keressük azokat az álláspontról a theol. tudomány tovább haladt s a
az okokat, melyek a lelkészek egy nagy részének theol. papságnak nem legértéktelenebb része a tudomány eredményeit általában elfogadta. Miután azonban minden
álláspontját a katedráról leszorítják.
pap
emlékszik azokra a gyötrelmes, kételyek közt háEgyik legbanálisabb oka abban van, hogy sok esetnyódó
theologus esztendőkre, melyek alatt gyermekben az a bizonyos „álláspont" nem nyugszik elég komoly

korából hozott naiv hite s a theol. intézetekben kapott
tudományos ismeretei egymással harczra keltek, s érzi,
hogy híveit e kellemetlen tépelődésnek kitenni ellenkezik
az ő hivatásával s ellenkezik úgy az egyház, mint a
saját érdekével: szomorú lemondással nyugszik bele az
áldatlan helyzetbe. És mert ebből kivezető utat nem
lel, orvosságot rá nem remél: theol. álláspontjának prédikáczióira hatása nincsen, s a mint mondám, ha a
kurátor a szobában van, paptársával theologiáról nem
beszél.
Ez az egészségtelen viszony, mely a theol. tudomány és az egyházi tan között fennáll, annál idültebbé
válik, minél inkább elzárkózik a prédikáczió a theol.
tudományok általánosan elfogadott fejleményeinek a
befolyásától. Létérdeke tehát az egyháznak, hogy a
prédikáczió, mint az elméletet a gyakorlattal közvetíteni
hivatott fontos szerv, intenzive funkczináljon.
Dehát miképen lehetséges az imént felhozott gátló
okokat leküzdeni ? Melyik az az álláspont, a melyre
helyezkedve a lelkész úgy prédikálhat, hogy sem az
egyház régi alapjai meg nem rendülnek, sem a hallgatók
naiv hite meg nem botránkozik, sem pedig az ő tudása
holt szellemi tőke gyanánt nem hever ?
Igyekezzünk tehát megjelölni azon korlátokat, a
melyek között a ker. prédikátor egyéni hite és meggyőződése szabadon mozoghat, s rámutatni azon biztos
alapra, a melyen szilárdan megállva, helyesen élhet
Isten fiainak, illetve az evangéliom hirdetőinek szabadságával.
Föntebb két gátló okot bocsátottam előre, jelezvén,
hogy mind a kettő különösen a mi magyar prot. egyházunk életében észlelhető. Egyik az igehirdetői működésre való kellő előkészület hiánya, másik az igehirdetők aránytalanul megosztott tevékenysége az Úr szőllőjében és a saját szőllejlikben való munkálkodás között,
az előbbinek rovására.
Az első, t. i. a theol. képzés hiánya közismert
dolog. A vidéki papság is, de különösen a bpesti theol.
tanári kar épen mostanában is sürgeti annak reformálását. De — óh fájdalom — még mindig csak a reform
szükségességének elvi elismerésénél járunk. Az a pozitív
terv és konkrét javaslat, mely a dunamelléki egyházkerület legutóbbi értekezletén elhangzott, mindenestől jó,
csak aztán ne hagyná magát agyonhallgattatni! Ha az
ott javaslatba hozott szakrendszer életbe lépne s a felsőbb oktatás ideális alakjával, a szemináriumokkal kiegészíttetnék : az előbbi megvetné az alapot, az utóbbi
meghozná a kedvet, hogy a lelkészek theol. álláspontja
komoly és további folytonos önképzés által tisztább és
erősebb legyen.
Hogy azonban a lelkész sok fáradsággal szerzett és
sok áttanult éj szellemi kincsét érvényesíteni is tudja,
szükség, hogy neki egyébre ne kelljen gondolnia, minthogy a híveivel való folytonos pásztori érintkezés közben
azoknak lelki szükségleteit jól megismerje s velük az üdv
útjának ismeretében megtett előmenetelük szerint bánjon

s ez úton fokról-fokra vezesse őket előre és felfelé. De
a pap csak akkor élhet kizárólag az evangéliomnak, ha őt
az evangéliom eltartja.(I. Kor. 9:14.). Reméljük a legjobbat,
hogy egyetemes zsinatunk közelebbi intézkedéseinek lesz
annyi eredménye, hogy lassan-lassan ez az ok is megszűnik gátló körülmény lenni a lelkészek theol. álláspontjának a predikáczióra való befolyásában. Ott pedig,
a hol ennek a bajnak oka nem a szűk anyagi helyzet,
nagy család stb. . . . hanem a pénznek szerelme, melyet
a díjlevél-emelés még csak növelne: ott a theol. képzésnél nem kisebb fontosságú papnevelésre néz az irtás,
nemesbítés és jellemképzés szép és nagy, de e mellett
szükséges ós sürgős feladata.
Ágoston Sándor.
(Folyt, következik.)

BELFÖLD
Az ország 1904, évi egyházi és valláserkölcsi közállapotai.
(Folytatás.)

IV. Halálozások.
A halálozások tekintetében az 1904. év javulást
mutat az 1903-hoz képest. Az egész Magyarbirodalomban
a halálozások száma 495,836 volt, a mi az előző évi
eredményhez képest 20,100-nyi csökkenést jelent. Az
anyaországban meghalt 430,760, tehát 18,799-czel, a társországokban 65,076, tehát 1291-gyel kevesebb, mint. az
előző esztendőben. Ehhez képest a halálozási arány is
csökkent Magyarországon 26'0-ról 24'6-ra, Horvát-Szlavonországokban 26'1-rŐl 25'8-ra és a Magyarbirodalomban
26'1-ről 24'8-ra. Ezen arányszám mindenesetre javulást
jelent az előző évekhez képest; de viszont tagadhatatlan,
hogy a halandóság ezen örvendetes javulásának értékéből sokat levon a születések erős csökkenése.
Hónapok szerint az egész birodalomban legtöbb
halálozás volt márcziusban (9'6%X januárban és deczemberben (9'1%)> legkevesebb szeptemberben (7*1%) és
októberben (7"4%)- Területi megoszlás szerint legkevesebb halálozás volt aránylag a Duna jobb partján (22.'8%X
legkedvezőtlenebb pedig a Tisza balpartján (26"7%).
A vármegyei törvényhatóságok közül legkedvezőbb halálozási aránya volt Hontnak (20"5), Zalának (22'1); legkedvezőtlenebb pedig Turóczban (29 5), Máramarosban
(28-8), Liptóban (28"3) és Beregben (28"2). A társországokban Belovár-Kőrös (18 9) és Varasd (22'3) vármegyével szemben Pozsegában (34'3) és Szeremben (31 "9).
A városoknak általában kedvezőbbek a halálozási
viszonyaik, mint a vármegyékéi, a mi már abból is
következik, hogy a városokban általában kisebb a születési arány. Még kedvezőbben alakulnak a törvényhatósági jogú városok halálozási arányszámai, ha a kórházakban elhalt idegenek és talált idegen hullák számait
nem vesszük az illető város halottai közé. Ez utóbbiakkal

együtt Budapest 18'9, Szeged 19 9, Győr 202, Sopron
20'3, Szeben 21'4 halálozási arányt mutat. Legkedvezőtlenebb a halálozási arány állandóan Szabadkán (31*9),
a mi részben összefügg a sűrű születéssel.
A halálozási viszonyok javulását vagy rosszabbodását nálunk rendesen a gyermekhalálozások döntik el.
1904-ben is a gyermekhalálozás csökkenésének köszönhető a halálozási arányszám javulása, a mennyiben
22,413-mal kevesebb öt éven aluli halottunk volt, mint az
előző évben. Az egész Magyarbirodalomban 218,670 volt
az öt éven aluli és 277,166 az öt éven felüli halottak
száma. Ez utóbbiak száma 2323-mal emelkedett az előző
évhez képest. A hitfelekezetek közül a róm. kath. és
gör. kath.-nál legnagyobb a gyermekhalálozás; legkedvezőbb a felekezeten kivülieknél, egyéb és ismeretlen
vallásúaknál, unitáriusoknál és az ág. hitv. ev.-nál. A
nemzetiségek közül pedig a gyermekhalálozás nagy
aránya tekintetében a ruthének, szerbek és magyarok
állanak első helyen; az utolsón pedig az egyéb és ismeretlen nemzetiségűek s azután a németek. A gyermekhalálozás tehát a születési szaporasággal szoros összefüggésben van. Az egyes hitfelekezetek ós nemzetiségek
halálozási aránya egyébként, ezer lélekre számítva, a
következő volt 1904-ben: Magyarországon r. kath. 24'6
(a zárjelben levő számok Horvát-Szlavonországokra vonatkoznak: 24-5), gör. kath. 26'9 (281), gör. kel. 27*3
(29-7), ág. hitv. ev. 23"2 (32"5), ev. ref. 24'3 (20"4),
unit. 21'6 (—), izrael. 16 5 (15'4). A Magyarbirodalomban elhalt összesen ág. hitv. ev. 29,833 (1067), ev. ref.
60,792 (301). Magyar 23"9 (17'4), német 22*8 (20'8),
tót 26-0 (261), oláh 26-2 (—), ruthén 25-6 (24-2), horvát 24'4 (25-7), szerb 32 5 (29'6), egyéb 24"3 (16'7).
Legkedvezőtlenebb halálozási arányuk van e szerint a gör. keletieknek és a gör. katholiküsoknak, a
társországokban pedig az ág. hitv. ev.-nak és a gör.
keletieknek. A nemzetiségek közül a németeknek, a
magyaroknak és az egyéb alatt összefoglalt nemzetiségűeknek.
Az 1904. évben az anyaországban 61*0%? a társországokban 22"2°/o~t>an állapította meg orvos a halál
okát. E tekintetben csekély javulás mutatkozik az előző
évhez képest, de sok még itt a tenni való. Az elhaltak
közül orvosi kezelésben részesült Magyarországon 53'9%>
a társországokban 24'4ö/<b
egész birodalomban 50'0%Az elhaltak fele tehát nem részesült orvosi kezelésben.
Hogy miért? könnyű annak okát adni.
A halálokok sorában a közegészségügy szempontjából legfontosabbak a fertőző betegségek, a melyek a
halálozásoknak jó részét, 25'4%-át idézték elő. Ez az
arányszám csökkenés az előző évi 26 - l°/o'l l o z képest.
Ezen arányszám legnagyobb a Tisza jobb partján fekvő
területen. A fertőző betegségek okozta halálozásoknak
több, mint fele a güinőkórra esik, a mely valamennyi
betegség között legtöbb áldozatot szed évenként. Az
anyaországban 66,515, a társországokban 11,408, összesen tehát 77,923 embert ragadt el e betegség. Az előző

évhez képest ismét emelkedett e szám, még pedig 1286-tal.
Az anyaországban épen a két legmagyarabb országrész,
a Duna-Tiszaköz és a Duna jobb partja van legjobban
fertőzve e kórtól. A törvényhatóságok közül különösen
a városokban igen nagy a gümokórban elhaltak aránya.
445 halálozást okozott a hólyagos himlő, kanyaró 5969,
vörheny 14,467, szamárhurut 5360, roncsoló tcA-oklob
9013, hasihagymáz (tifusz) 5089, gyermekek hasmenése
3837, vérhas 1556, kiütéses hagymáz 117, veszettség
42, pokolvar 471, orbáncz 1049, gyermekágyi láz 654.
A nem fertőző betegségek közül a veleszületett gyengeség 67,358, az aggkori végkimerülés 60,025 esetét
nem számítva, legtöbb halálozást okozott a, tüdő- és
mellhártya-gyulladás, a mely 44,010 embernek oltotta
ki életét; gutaütés 9311-et, elmebaj 2T6T, görcsök 2767,
vizi betegség 10,389, sérvek szakadása 1458, gyermekágy 2024. Az erőszakos halálesetek száma 13,302 volt.
Legtöbb a baleset folytán 7447, öngyilkosság 3742,
gyilkosság 1681, bizonytalan eredetű erőszakos halál
431. Áz erőszakos halálesetek közé tartozik még egy
birói kivégzés is.
Mennyi volt az 1904. évi elhaltak közül egyházilag eltemetve? azt — sajnos — daczára annak, hogy
az egyes gyülekezetek ezen adatokat hivatalosan beszolgáltatják, ezúttal sem tudjuk megmondani, pedig a
központi statisztikai hivatal már az előző évre kilátásba
helyezte ezen adatok kimutatását.
V. Kivándorlás.
A hazai közigazgatási hatóságoktól gyűjtött adatok
szerint az 1904. év folyamán 70,488 egyén vándorolt
ki; az előző évben 68,457. Hamburgon és Brémán keresztül összesen 50,695, Antwerpenen, Amsterdamon,
Rotterdamon át összesen : 4392, Genuán át 255. Magyarországból 65,640, Horvát-Szlavonországokból 4848. Férfi
együtt 48,476, nő 22,012. Magyar 21,856, német 12,134,
tót 17,477, oláh 9892, ruthén 2805, horvát 5289, egyéb
945. Ausztriába 478, Németországba 2115, Romániába
7534, más balkán államokba 1328, más európai államokba 1106, Amerikába 57,695, más földrészekbe 232.
Legtöbb kivándorlás ez évben is a Tisza jobb partján
fekvő megyékből történt.
1904. évi augusztus hó 12-én kezdte meg a „Cunard"
hajózási vállalat a kivándorlók szállítását s az év utolsó
5 hónapjában összesen 17,361 magyar honos kivándorlót
szállított el Fiúméból. A kiadott útlevelek összes száma
1904-ben: 173,802 ; ezek közül Amerikába szólt 89,672,
Romániába 38,644. Az utazásra jogosított egyének összes
száma 204,675. Megdöbbentő szám, mely szomorú jele
annak, mily sokan másfelé óhajtanak maguknak jobb
hazát és megélhetést keresni, s mi egyháziak még sem
tudunk vagy akarunk a kivándorlás kérdésével komolyan
foglalkozni. Pedig a szomorú tanulságot e tekintetben
levonhatja a legtöbb lelkész, ha összehasonlítja saját
egyházának anyakönyvi adatait.
Homola István.
(Folytatása következik.)

MISSZIÓÜGY.
Missziói ünnepek Budapesten.
Áldozócsütörtökön, május 24-én, érdekes missziói
ünnepek voltak a fővárosban. E napon az egész világon
sokfelé megemlékeznek a protestáns templomokban a
kiilmisszióról, jó volt tehát, hogy erről Budapesten is
megemlékeztek.
Az ünnepély délelőtt 11 órakor, a ref. gimnázium
dísztermében, a Magyar Missziói Szövetség közgyűlésével
vette kezdetét. Dr. Eördögh Árpád elnök helyett, a kit
halaszthatatlan elfoglaltatásai tartottak távol, licz. theol.
Kováts Lajos katecheta vezette a gyűlést és érdekes,
lelkes beszéddel nyitotta azt meg. Azután dr. Fleischer
Gyula titkár terjesztette elő a jelentést, a melyből kitűnt,
hogy a szövetség egyik tagja jelenleg Khinában, mint
misszionáriusnő működik, egyik tagja missziói orvosi
tanulmányokat, másik missziói betegápolói gyakorlatot
folytat, egyik tagja missziói iskolában tanul, ketten pedig
készülnek missziói iskolába belépni.
A jelentés felsorolta a szövetség agitácziós gyűléseit,
iratait és röpíveit. Megemlékezett az ország egyéb kiilmiszsziói munkáiról, mint az evangélikus missziói istentiszteletekről, az ágfalvai „Missziói Lapokróla
kolozsvári
„Kis Tükör"-ről, a Lorántffy-egyletben lévő Zambeziánáról, a skót ref. misszióról, az ú. n. keresztyén szövetségekről stb.
A pénztári jelentést Forgács Gyula ellenőr mutatta
be. Ebből az a szomorú tény tűnt ki, hogy a kis egyletnek
209 kor. 05 fill. deficzitje van.
A szövetség újabb tagjaiul megválasztották a következőket: Koczogh András, Somogyi József, Kozma Márton,
Balogh Pál, Farkas József, Kállay Gergely, Schmiedl
Erzsébet, Vértes Lujza. Az eddigi buzgó pénztáros,
Szabadi Adolf helyébe, kit hivatalos dolgai nagyon elfoglalnak, Forgács Gyula ref. missziói lelkészt választották
pénztárossá, Szabadi Adolfot pedig ellenőrré. Végül
megválasztották a missziói tanácsot.
A közgyűlés, a mely csak szerény kör előtt folyt
le, imával fejeztetett be.
Délután 3 órakor missziói istentisztelet volt a
Deák-téri templomban. A szokatlan idő, a verőfényes
tavaszi délután, a lóversenyek és egy sereg más körülmény azt jósolták, hogy a templomba nem jön senki.
A kitűzött időt kevéssel megelőzőleg a templom tényleg
még üres volt, de 3 órára teljesen megtelt, és voltak,
a kik igen messziről jöttek az Ige hallgatására. A szövetség lelkes felhívása vonzotta a közönséget, de különösen Zábrák Dénes lelkész vendégszónok, kinek jövetelét jó híre előzte meg. A közönség nem is csalódott.
Miután közének és Bereczky Sándor imája után Zábrák
Dénes a szószékre lépett, a hallgatóság szivét megragadta. Alapigéje volt Márk 16. 14—20. Felosztása
pedig : Halljuk meg:

1. A sötét völgyből a pogányok jajkiáltását: „Jertek,
legyetek segítségül nekünk
2. Az Üdvözítő komoly
parancsait: „Menjetek el mind e széles világra, prédikáljátok az Evangéliomot,". 3. A ragyogó égből mennyei
Atyánk biztatását: „Ne féljetek! Veletek vagyok én!"
A predikácziót, a melyet egy ízben a Forgács
Gyula által vezénylett szép karének szakított meg, a
közönség feszült figyelemmel hallgatta ós általános volt
a benyomás, hogy ily hatalmas erejű predikácziót ritkán
hallottunk. A Londoni Traktátus-Társaság nyomban el
is kérte a predikáczó kéziratát, hogy azt számos példányban az országban terjeszthesse. Befejező ének a
Himnusz volt.
Este 6 órakor missziói estélyt rendeztek az iparosképző prot. egylet dísztermében. A nagy helyiséget zsúfolásig megtöltötte a közönség és többen helyet sem
kaptak a rózsákkal és tarka virágokkal gyönyörűen
ékesített hosszú asztalok körül.
Biberauer Richárd lelkész imája és a közönség
éneke után úri leányok teát, süteményt és gyümölcsöt
hordtak körül. Szünet után a Bethánia egylet szép karéneket adott elő.
Azután Zábrák lelkész szólalt fel az egybegyűlt
közönség éljenzése mellett. Buzdító beszédében megdöbbentően tárta fel a pogány világ irtózatos nyomorát és
áldást kívánt a missziói szövetségnek. A közönség nagy
lelkesedéssel és örömmel fogadta Zábrák lelkészt, a kit
nemcsak megismertek, hanem meg is szerettek.
Felszólalt még Webster Jakab skót lelkész és arról
szólt, hogy ha a missziói szövetségnek van deficzitje,
adóssága, de a közönségnek is tartozása van a szövetséggel szemben.
Szabó Aladár ref. lelkész igen komoly szavakkal
arra emlékeztetett, hogy szükséges és jó dolog a külmisszió, de csak az segítsen ily munkában, aki rendületlenül hisz a Krisztusban.
Losonczy Jenő theol. szenior és Tarján Kristóf b.
hallgató hegedűn és zongorán Techaikovszkynak egy
szerzeményét adták elő igen szépen. Három ifjú elmondott egy trialogust, melyet Fleischer Gyula szerkesztett.
A trialogus két cseh ifjúnak találkozása Adalbert püspökkel, Géza fejedelem idejében. Az ifjak rá akarják beszélni Adalbertet, hogy ne menjen a magyarok térítésére,
miközben elmondják a külmisszió ellen mostanában
nálunk hangoztatott összes ellenvetéseket; de Adalbert
hűsége győz, és a mai ellenvetések helytelensége is
kiderül.
Ezután egy sereg fehérruhás vasárnapi iskolás
leány szép énekeket adott elő. Fekete Géza iparos egy
hangulatos „Esti imát" szavalt. Végül ének és ima
fejezte be az ünnepélyt, a melynek emléke bizonyára
sokak lelkében maradandó gyümölcsöt fog teremni.
V. M.

KÜLFÖLD.

Az ő jelentése az 1905. évről a következő érdekes
adatokat tartalmazza:
Bevétel:

Szemle az amerikai magyar ref. egyházak
mult évi története felett.
VIII.
Toledo.

Ohio.

A tengernek is beillő Erie-tó nyugati végében,
Clevelandtól mintegy 50 magyar mértföldnyire, valódi
alföldi kinézésű területen fekszik a vasiparáról, valamint
roppant forgalmú teherhajó-kikötőiről híres régi város:
Toledo.
Bennünket nem érdekelvén a város fejlődésének
története, sem ipari vállalatainak nagyszerűsége, egyenesen menjünk ki a magyar negyedbe, mely a városon
kiviil, közúti kocsin, mintegy 10 percznyi járásra terül el.
A toledói magyar „fertály" egy tipikus magyar
falu benyomását kelti fel bennünk. Először is feneketlen
sár mindenfelé, lapos, szóles ntczák mentén alacsony
házak, melyek ablakaiban a hagyományos muskátli és
más, magyar asszonyok által előszeretettel ápolt virágok
díszlenek. Az illúziónak (hogy Magyarországban vagyunk)
fokozására nem hiányzanak az utczákról a rozoga padlók sem, melyek sárvíz idején arra jók, hogy kikerüld
őket, ha félsz a nyak- vagy láb töréstől, száraz időben
pedig, hogy mellettök járj, mert akkor ugyan melyik
toledói magyar használná a „pallót" ? Az utczák nevei
is magyar hangzásúsík, sőt nem egy utcza hivatalosan
is magyar névre kereszteltetett. Végül hogy csakugyan
magyar faluban vagyunk, legjobban eldönti ennek bizonyosságát a magyar beszéd, mely lépten-nyomon megüti
füleinket s az elmaradhatlan magyar nóta, mely különösen esténként minden magyar házból kiverődik az
utczára.
Toledóban a magyarság számát körülbelül 1500-ra
lehet tenni. A r. katholikusok kissé előbb szervezkedtek,
mint a reformátusok, a mit később eléggé meg is bántak, mivel a reformátusok tornya hat lábbal szuperálja
az övékét. Az egyház kezdetben, s jó darab ideig filiája
volt a clevelandi egyháznak; de utóbb a hívek száma
annyira megszaporodott, hogy a Ref. Church misszióhatósága önálló lelkészi állomást létesített itt is. 1901ben ideiglenesen a közeli tiffini theologia hallgatója,
Varsányi István szolgálta ki a híveket, majd az ő buzgósága olyan erős alapra helyezte az egyházi életet, hogy
a hívek vágyva vágytak belemenni a templom építésébe
is. A pompás kőtemplom 1903-ban el is készült s az
amerikai magyarság nagy öröme mellett föl is szenteltetett. Három éven keresztül Harsányi István volt az
egyház lelkésze, majd az ő Bridgeportra való elválasztásával az amerikai magyar reform, lelkészi kar szeniora, Kovács János, volt pittsburgi s volt canadai lelkész hivatott meg toledói lelkésznek.

évi gyűjtésből a hívek közt
harangozásért
évi perselypénz
. . . .
sorsolásból
külön adományok . . . .

1306 dollár,
17
,
422
„
300
*

Összes évi bevétel

2306 dollár.

261

Kiadás:
régi számlák kifizetésére . .
irodafölszerelés
lelkészfizetés s folyó kiadások
Összes kiadás

.

1011 dollár,
145
„
676
„
1830 dollár.

Maradvány a folyó évre 486 dollár.
Az egyház adóssága 4000 dollár a missziónál.
Anyakönyvi

adatok:

született 25 gyermek;
konfirmáltatott 5 gyermek;
házasságra lépett 10 pár,
meghalt 17;
hozzánk áttért 1.
A toledói egyház a Ref. Church kormányzósága
alatt áll, s mint ilyen, tagja az amerikai ref. egyh.
ref. churchbeli egyházmegyéjének.
IX.
Pittsburg. - - Pennsylvania.
Húsz esztendővel ezelőtt a ma legnépesebb amerikai magyar kolóniákon elvétve lehetett találni egy
árva magyart. A legelső magyar ref. egyháznak Amerika
földjén, a pittsburginak, ennélfogva természetszerűleg
rendkívüli nehézségekkel kellett kezdetben megküzdenie.
Az elszórt csontok összeszedegetése, azokba lelkesedés
lehelése, egy új Mózes és az építtető Nehemiás szellemét igényelte.
Az első magyar misszionárius a szabad Amerika
földjén, ki hivatalos hatáskörben működött, egyházi hatóság (persze nem a hazainak) megbízásából: Kovács
János, debreczeni születésű s komoly készültségű ifjú
ember volt, ki szervezte a pittsburgi egyházat 1891-ben.
Utóda az önzetlen fáradozásban, s lemondásban példányszerű férfi: Ferenczi Ferencz volt. Ennek megdöbbentő halála után a pittsburgi egyház vezetése Konyha
Pál, jelenleg meszesi (Borsodmegye) lelkész kezébe került, kinek 4 l / á évi működése után Kalassai Sándor foglalta el, meglehetős zavarok között, a pittsburgi lelkészi
állást.
Az egyház mult óvi történetének képe ez :
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Bevétel:
mult évi maradvány
. . . .
perselypénzből az év folyamán
mulatságokból
adományokból
iskolás gyermekektől
. . .
házb érből
egyházi járulékokból . . . .
kölcsön véve
Egész évi bevétel

.

506 dollár
991
409 — »
425
»
48
456
»
570
»
1315
»
55

)5

4777~ dollár

Kiadások:
kamatokra
harangra . .
adókra
lelkészi
fizetés
tanítói fizetés
világítás, fűtés
tűzbiztosítás . .
jótékonyság . .
vegyes kiadások
Összesen

2350 dollár
315
140
400
175
105
100 „
25
„

260
3870 dollár.

Anyakönyvi
adatok:
kereszteltetett 94 gyermek;
házasságra lépett 26 pár;
meghalt 46.
A pittsburgi egyháznak régi, jól megerősödött férfi
és női betegsegélyző-egylete van, melyek nagyban segítik anyagilag az egyházat. A nőegylet pl. a mult év
folyamán a kathedrára bársony ünnepi és gyászterítőket
ajándékozott, s az új templomba egy szép emlékablakot
is helyezett el. Ugyanilyen irányban a férfiegylet is
öregbítette érdemeit. A férfiegylet bevétele az 1905.
évben kétezer dollár volt. Hatalmas nemzeti díszzászlója
közel ezer forintba került.
A vakáczión keresztül itt is van iskola, mintegy
40 gyermekkel. A tanítást a lelkész végzi.
Áz egyház a „nem csatlakozottak" közé s mint ilyen
a ref. churchbeli amerikai magyar egyházmegye kebelébe tartozik.
Harsányi Sándor,
homesteadi és vid. ref. lelkész.

IRODALOM.
Emlék jelek és bizonyságok. Ily czím alatt adta
ki Radácsi György, sárospataki ref. theol. tanár összegyűjtött dolgozatai első kötetét. A 400 oldalra terjedő,
szépen kiállított kötet „Emlékjelek" czímen azokat az
életrajzszerű nekrologokat foglalja magában, a melyeket
szerző legnagyobb részben a Sárospataki Lapokban irt
1883 és 1904 közt elhunyt egyházi, iskolai és világi
jeleseinkről; „Bizonyságok" czím alatt pedig 10 alkalmi
ünnepi beszédet és tanévmegnyitót közöl. A kötetről,
addig is, míg vele behatóbban foglalkozhatunk, csak
elismeréssel nyilatkozhatunk. Melegen ajánljuk olvasóink

figyelmébe. Ára 5 korona. Kapható Trócsányi Bertalan
könyvkereskedésében, Sárospatakon.
Szoeziálista programmok. Bernát István közgazdasági író, a Magyar Gazdaszövetség igazgatója tollából
ily czímmel igen figyelemre méltó könyv hagyta el a
sajtót. A szoczialista törekvések elleni védekezés szükségét már nálunk is érzi a társadalom, ennek daczára
kevesen vannak, a kik a szoczialista mozgalom történetét, irányát, különböző alakjait és kívánalmait ismernék.
Hézagpótló munkát végzett tehát a szerző, a midőn e
művében szigorú tárgyilagossággal vázolja a külföldi régi
és újabb mozgalmakat és apróra kimutatja, milyen viszonyban állanak ezekkel a magyar szocziális törekvések.
Miután bemutatta a szoczialisták ideálját, első sorban
ismerteti szerző a külföldi programmokat, Lassalle és
Marx eltérő felfogását, a góthai, erfurti részletes programmot és az angol, franczia, belga osztrák és magyar
szoczialisták programmjait. Elemezi a programmokban
kifejtett kívánságok eredetét, mindenekelőtt megmagyarázva, mi értendő szoczializmus, illetőleg szocziáldemokráczia alatt. Proudhon, Lassalle és Marx munkáira utalva,
bemutatja a szoczialisták főtételeit és felveti a kérdést:
vájjon azok a bajok, a melyekről a szoczialisták beszélnek, nem orvosolhatók-e másként, mint a társadalmi és
állami rend felforgatásával ? Vájjon milyen lenne a szoczialisták által megteremtendő új állam ? Erre sem Dietzgen, sem Kautsky nem ad kielégítő választ. Szerző rajzolja a tőkések és munkások viszonyát a külföld államaiban, és reámutatva a régi magyar állapotokra, kérdi,
hogyha a szoczialisták tényleg tőkéhez akarják juttatni
a munkást, miért nem gondolnak a szövetkezetekre, a
melyek legjobban megmentik a kisembert a kizsákmányolástól? Meggyőzően bizonyítja be, hogy a szoczialisták terjedésének útjában akadály az agrár-kérdés. A
paraszt a szocziáldemokrácziának csak úgy nyerhető meg,
ha nem emlegetik előtte a főtantételt, a birtok szoczializálását; és áttérve a magyar szoczialista mozgalom vázolására, reá mutat szerző arra, hogy a szoczialista tanok
terjedése a földmívelő nép között csak úgy volt elérhető,
hogy a szoczialisták eredeti programmjuk ezen főtételétől eltértek, vagy azt legalább is nem emlegetik. Külön
foglalkozik szerző a magyar szoczialista pártokkal. A
nemzetköziekkel, az újjászervező szoczialistákkal és a
Várkonyi-Áchim 48-as szoczialista párttal. Bemutatja a
magyar szocziáldemokraták és a többi pártok program mokba foglalt követeléseit, s miután ezeket bírálva, számtalan tévedéseikre, sőt mulasztásaikra utal, kifejti, mik
voltak a szoczialisták sikereinek tényezői és reámutat
arra, hogy a külföldön, a németek kivételével, különösen az angolok, francziák és belgák mindinkább lemondanak arról, hogy az összeomló társadalomra spekuláljanak s mindinkább igyekeznek javító társadalmi munkát
folytatni a munkás osztály érdekében. Ennek a fejlődésnek a magyar szoeziálista pártok sem fognak ellent állhatni. A szocziáldemokráczia mai elterjedését a szabadságnak, a felszabadult vágyaknak köszönheti, de ugyanez
a szabadság fogja korlátok közé szorítani és valódi
értékére leszállítani, mert ha a szocziáldemokráczia törekvései valóra válhatnának, épen saját deszpotizmusa
lenne a szabadság legnagyobb ellensége. Bernát István
értékes munkája a „Pátria" irodalmi vállalat könyvkiadóhivatalában kapható. Ara 2 korona 50 fillér.

EGYHÁZ.
Lelkészválasztások. A sajókasai ref. gyülekezet
Bartha Gyula tarczali segédlelkészt, — a nagyrévi ref.
missziói gyülekezet Bodor Pál segédlelkészt, — a nagyharsányig- szalontai egyházmegye) ref. gyülekezet Perecz
István tiszántúli püspöki titkárt választotta meg lelkipásztorává.
Lelkészbeili tatás. Kovács Istvánt, az ongai ref.
gyülekezet új lelkipásztorát a mult hónap 27-én iktatták
be hivatalába. A beiktatást Ujj József egyházmegyei főjegyző és dr. Puky Endre világi aljegyző végezték.
Egyházmegyei választás. Az alsóbaranya-bácsi ref.
egyházmegye a Poór József elhunytával megüresedett
közpénztárnoki állásra Józan Dániel, rétfalusi lelkészt
választotta meg.
Püspökválasztási mozgalmak. A mint az Ev. Őrállóban olvassuk, a bányakerületi püspökségre a bácsi
evang. egyházmegye lelkészei május 31-én megtartott
értekezletükön egyhangúlag Belohorszky Gábor, bácsszerémi esperest jelölték.
Lelkészi értekezlet. A nagyhonti evang. lelkészi
kar a mult hónapban Bát.lion tartotta meg értekezletét,
Hdndel Vilmos foesperes elnöklete alatt. Megelőző istentisztelet és úr vacsoraosztás után Fnchs János számolt
be a segélyző-intézet ügyeiről és vagyoni állapotáról.
Az intézetnek 51,587 K vagyona van. A belső misszió
körében történt dolgokról ffoluby Adolf és Bobál Samu
tettek jelentéseket, s utóbbi tartalmas felolvasást is tartott a diakonisszák hivatásáról. Kimondták, hogy belépnek alapító tagul a lelkészfiakat segélyző egyesületbe;"
továbbá, hogy az 1848. XX. végrehajtása s ezzel kapcsolatban a lelkészi fizetések és korpótlékok rendezése,
valamint a Budapesten felállítandó prot. theol. fakultás
ügyét napirenden fogják tartani. Mayer Pált az egyházi
könyvtárak és levéltárak berendezésére, Hajdú Lajost
pedig a kir. tanfelügyelőségekkel való érintkezés módjára vonatkozó javaslatok kidolgozásával bízták meg.
Az erdélyi ref. énekeskönyv ügyéhez. Lapunk
mult heti számában, az Erd. Prot. Lapban megjelent
tudósítás alapján, megemlékeztünk az erdélyi énekeskönyv revizió-programmjáról. Erre vonatkozólag a nevezett lap legutóbbi száma a következő helyreigazítást közli:
„ . . . a bizottság lényegileg a következő véleményes
javaslatokat alkotta meg: 1. Az Énekeskönyv új kiadása
két részből álljon: a mai énekeskönyv változatlanul megtartandó darabjaiból és a változtatott, meg új énekek
gyűjteményéből. 2. Az első részben megtartandók, jelenlegi sorszámozásuk érintetlen hagyásával, a legkedveltebb
és legnélkiilözhetetlenebb énekek, melyeknek sorozatát a
bizottság meg is állapította. 3. A második részbe lényegesen a Próbaénekeskönyv azon darabjai vétessenek
föl, a melyek a jelenlegi énekeskönyv mellőzendő darabjainak pótlására alkalmasok és az iskolák az énektanítás
útján fokozatosan használatba véve, egy egész új énekeskönyv használatba vételének útját mérsékelt átmenettel
előkészítik. A Próbaénekes darabjain kívül felveendők
abba a részbe olyan más darabok is, melyeket bizottságunk a gyűjtemény gazdagabbá és érdekesebbé tételére
további munkálkodása eredményéül ajánlani fog."
Rendkívüli kerületi gyűlés. A bányai evang.
egyházkerület, a püspökválasztás elrendelése és előkészítése végett f. hó 7-én rendkívüli közgyűlést tartott
Budapesten. Zsilinszky Mihály felügyelő emelkedett beszédben méltatta az elhunyt Bachát Dániel püspök egyházi és irodalmi érdemeit, a melyeket a közgyűlés kegye-

lettel örökített meg jegyzőkönyvében. A püspöki állásra
elrendelték ezután a szavazást július 7-diki határidővel.
A szavazatszedő-bizottságba, Zsilinszky Mihály elnöklete
alatt Fabinyi Gyulát, Haviár Dánielt, Wagner Gézát,
Zsigmondy Jenőt, Horváth Sándort és Schranz Jánost
küldötték ki. A kerületi pénzügyi bizottság javaslata alapján 64,000 koronát szavazott meg a gyűlés az aszódi
kerületi felsőbb leányiskola épületének megfelelő átalakítására.

I S K O L A .
A Wekerle-kormány közoktatásügyi politikája.
Ezt illetőleg a mult hónap 29-én történt bemutatkozás
alkalmával a következőket mondotta a képviselőházban
a kormány elnök: „A közoktatásügyi politika terén az
erkölcsi és művelődési szempontokon kívül a nemzeti
szempontnak érvényesítése képezendi sarkkövét politikánknak. Nem azt értjük ez alatt, hogy mellőzni kívánjuk azon történelmi jogosultságuknál fogva jogosult társadalmi tényezőket, jelesül az egyházakat ós községeket,
vagy mintha háttérbe kivánnók szorítani ezek közreműködését; sőt ellenkezőleg, az a meggyőződés vezérel
bennünket, hogy az állami oktatásnak ott, a hol szükséges, érvényesítése mellett ezeknek a tényezőknek közrehatását múlhatatlanul igénybe kell vennünk továbbra is,
tanügyünk erkölcsi alapjainak és művelődésünk fejlesztésének biztosítása érdekében. Olyan értelmet nem kivá
nok beszédemnek adni, mintha a kormány javaslatai a
nem magyarul beszélő polgáraink kulturális fejlődésének
és oktatási szabadságának útját kívánnák állani; hanem
olyan értelmet, hogy az oktatás minden fokozatán, a
tan- és nevelő-intézetek bármely kategóriájában, jusson
kifejezésre a magyar állameszme, a magyar állam nemzeti jellegének eszméje. Ezeknek a czéloknak érvényesítése végett úgy a közigazgatás, mint a törvényhozási
reformok terén nagyobb súlyt kell fektetnünk a tanfelügyelet behatóbbá tételére, a gyakorlati oktatásra, a
tudásnak erőszakolása helyett az erkölcsi és jellemfejlesztési szempontokra, a testi nevelésre, az értelemfejlesztésre és jellemképzésre, szóval az embernek, mint
egésznek összhangzó nevelésére. E gyakorlati irányra,
elkezdve a mezőgazdasági iskoláktól, föl a műegyetemig,
a vidéki kulturális középpontoknak rendszeresítésére,
fejlesztésére és megerősítésére, egyáltalán egész közoktatásunknak a gyakorlati élettel és a nemzeti követelményekkel való helyes összhangba hozatalára". A
programm az egyházakkal szemben lojális, nemzeti tekintetben is eléggé kielégítő. De szerettünk volna valamit hallani a harmadik egyetemről, a prot. tanárképző
fakultásról és más egyebekről is. így bizony a programm
csak a hagyományos sablonok keretében mozog.
Az orsz. középiskolai tanáregyesület az idén
Budapesten fogja közgyűlését megtartani, július hó 2. és
3-dik napjain. Napirenden lesznek: a tanáregyesület
törekvéseit feltüntető évi fölterjesztés, a koedukáczió és
a szexuális nevelés aktuális kérdései, továbbá Kapossy
Luczián, Beke Manó, Bozóky Endre előadásai és a jellemnevelés kérdése. Ezeken kivül napirendre kerülnek még
a körök által bejelentett előadások és indítványok is.
Kedvezményes vasúti jegyekről, elszállásolásról és szórakoztatásokról a budapesti tanári kör gondoskodik, Székely
István egyesületi titkár vezetése alatt.
Apponyi kultuszminiszter üdvözlése. Az országos
ref. tanáregyesület küldöttsége, Dóczi Imre elnök veze-

tése alatt f. hó 6-án tisztelgett a kultuszminiszternél,
hogy egyfelől üdvözölje, másfelől pedig a felekezeti
tanárok fizetésrendezéséhez szükséges állami segítség
megadását kérje. A miniszter megígérte, hogy a menynyiben az állam pénzügyi helyzete megengedi, rajta
lesz, hogy a méltányos kívánság teljesüljön.
Tanári gyűlések. A tanítóképző tanárok országos
egyesülete a pünkösti ünnepek alatt tartotta meg közgyűlését Budapesten, a melyen a vallás- és közoktatásügyi miniszter is képviseltette magát. Megvitatás alá
keriilt a tanítóképezdei tanároknak a tanítójelöltek gyakorlati kiképzésében részvételének kérdése, s kimondták,
hogy ez a közreműködés a mintatanítások alakjában
nem ajánlható. Szóltak továbbá a tanítóképezdei segédtanári intézményről, s azt, mint erkölcsileg lealázót és
anyagi tekintetben sérelmest, eltörlendőnek mondották
ki. Ennek keresztülvitele végett az egyesület testületileg
keresi meg a közoktatásügyi minisztert. Végül a tisztújítást tartották meg, a melynek során csak az a változás történt, hogy a lemondott Nagy László szerkesztő helyére Farkas Sándort, Szlankó Béla titkár
helyére pedig Sztepankó Albertet választották meg. —
Az orsz. polgári iskolai egyesület északkeleti köre f. hó
5-én Dobsinán ülésezett. A gyűlés legfontosabb tárgya
az 1893, évi IV. t.-cz.-nek a polgári iskolai tanárságra vonatkozó végrehajtása kérdése volt. A nevezett törvény
ugyanis azt rendeli, hogy az állami tisztviselőket az
egyes rangosztályokba és azok fokozataiba egyenlően
kell beosztani. Ez végre is van hajtva mindenütt, csak
épen a polgári iskolai tanárokra nézve nincs. A gyűlés
kimondta, hogy a törvény végrehajtásának elrendelését
egyenesen az országgyűléstől fogja kérni s hasonló eljárásra hívja fel a többi vidéki köröket is.
A felekezeti tanárok vasúti kedvezménye. Az
országos ref. tanáregyesület küldöttsége folyó hó 6-án,
Dóezi Imre elnök vezetése alatt felkereste Kossuth Ferencz közlekedésügyi minisztert, hogy a felekezeti tanárok vasúti kedvezményének megadását kérje. A kérelmet
Dóczy Imre tolmácsolta, oly argumentáczió kíséretében,
a melyről még a miniszter is teljes elismeréssel szólott.
Kossuth miniszter jóindulatáról biztosította a küldöttséget
és arra hívta fel az egyesület vezetőségét, hogy mutassa
ki statisztikailag a kedvezményt kérő felekezeti tanárok
számát, a melynek alapján mérlegelheti a kedvezmény
megadásának anyagi részét.
Utazás a filozófia körül. A Sárospataki Ref. Lapok
legközelebbi számában, fenti czím alatt dr. Rácz Lajos
válaszol ebben az ügyben adott feleletemre. Válaszából
meggyőződtem a felől, hogy a felszólaló személyét illetőleg tévedtem, s így feleletemnek az a feltevése, hogy
a felszólalás oka a lelkészi kvalifikáczió kikötése által
okozott egyéni sérelem volt: önmagától elesik. Rácz
Lajos azonban feleletem többi részével sincs megelégedve
s a budapesti theol. tanáii kart oly szándékokkal vádolja
meg, a melyeket válasz nélkül ismét nem hagyhatok.
Kijelenti, hogy azt a kikötést, a mely szerint a theol.
tanároknak lelkészi oklevéllel kell rendelkezniük, érthetőnek tartja ugyan, de nem tekintheti első és elengedhetetlen föltételnek, s nem hiszi, hogy ezt az egyházi
törvény a filozófiai tanárokra is értené. Feleletem erre
az, hogy az egyházi törvény egyáltalán nem tesz különbséget a rendes theol. tanárok között, hanem világosan
kiköti, hogy azoknak lelkészi oklevéllel is kell birniok.
S miután a budapesti theologián a filoz.-pedag. tanszék
rendes tanszék, csak természetes, hogy a pályázati feltételek között ott van a lelkészi oklevél is. Hogy Sárospatak (sem Debreczen, sem Pápa nem!) e tekintetben

más gyakorlatot követ s a filoz.-pedag. tanárától lelkészi
kvalifikácziót nem követel, azt én is tudom, valamint
azt is, hogy Kolozsvárit a theologusok az egyetemen
hallgatják a nevezett studiumokat. Ebből azonban analógiát vonni a pesti theol. akadémiára nem lehet. Nem
pedig azért, mivel Debreczenben és Sárospatakon a
filozófia tanára nem theologiai, hanem, főiskolai tanár,
a kinek előadásait nemcsak theologusok, hanem jogászok
is hallgatják. Budapesten azonban nem őt, hanem hat
rendes theologiai tanári állás van rendszeresítve; tehát,
ha itt a filozófiai és pedagógia tanára rendes theologiai
tanár, akkor a törvény értelmében lelkészi oklevéllel is
kell rendelkeznie. Ez pedig nem azért van így, mivel a
budapesti theol. akad. tanári karának „erősen szálka a
szemében" a filozófia, s „félve a világi tudománytól",
illetéktelenül terjeszti ki a theol. tanárság fogalmát a
filozófia tanárára is, csak azért, hogy a filozófiát kalitkába zárja és a theologia ancillájává tegye; hanem
egyszerűen csak azért, mivel az egyházkerület akképen
szervezte a filoz és pedag. tanszéket, hogy az rendes
theologiai tanszék legyen. Hogy ez „tudományos visszaesés" volna, a minek Rácz Lajos minősíti, alig hiszi
rajtakivül más. Szerintem csak helyes dolog; mert bár
szükségtelen, hogy a filozófia a theologia ancillája legyen,
de az igenis feltétlenül szükséges, hogy a theologus a
filozófiai rendszereknek épen azokat az elemeit ismerje
meg különösen, a melyek a vallással állanak vonatkozásban s a melyeknek sokszor téves voltára, a hitvédelem
szempontjából, feleletet kell adnia mind önmaga előtt,
mind a szószéken. Ilyen módon tárgyalva a filozófiát,
nem kaphatja a thologus sem a debreczeni, sem a
Sárospataki rendszer mellett, sem az egyetemeken, s
épen azért ragaszkodik mind a budapesti theologiai
tanári kar, mind a dunamelléki kerület ahhoz, hogy
magán az akadémián, rendes theol. tanár tárgyalja a
filozófiát. Hogy az egyházkerületi vizsgáló-bizottság előtt
a filozófiából és pedagógiából szerzendő magántanári
képesítést senki sem fogja a tudományos világban igazi
filozófiai képesítésnek elismerni, hanem csak theologiai
képesítésnek tekinti: az meglehet; de ez a körülmény
nem alterálhatná sem az illető magántanárt, sem magát
a filozófia tanítását, mert, mint előző válaszomban is
rámutattam, az a tanárvizsgáló bizottság a theologiai
tanári karon kivül olyan szakembereket is foglal magában, a kik kompetensek arra, hogy venia docendit
osztogassanak. Különben is ne higyje Rácz Lajos, hogy
a budapesti theologiai tanárok irtóznának az egyetemen
szerzett filozófiai doktorátustól s azt talán még felül
kívánnák bírálni. Dr. Szabó Aladár is egyetemi doktorátussal rendelkezett, s ha most is pályázott volna valaki
ilyen képesítéssel, a tanári kar csak örült volna rajta.
S végül még csak azt kell kifejeznem és hangsúlyoznom,
hogy a mikor a budapesti theoL akadémia tanári kara
a filoz. és pedag. tanszék meghirdetése előkészítésénél
az intézet érvényben levő szabályzatához és a kerületnek
ez ügyben elfoglalt álláspontjához alkalmazkodott: csak
kötelességét teljesítette és nem tette magát egyáltalában
érdemessé arra, hogy akár Rácz Lajos, akár mások által
olyan törekvésekkel vádoltassék meg, a melyek tőle
egészen távol állanak. Hamar István, theol. igazgató.

EGYESÜLET.
A Magy. Prot. írod. Társaság igazgató-választmánya f. hó 7-én ülést tartott Budapesten, Hegedűs
Sándor elnöklete alatt. Ebben az ülésben felülvizsgálták

az 1905. évi számadásokat, megállapították az 1907. évi
költségvetést, meghallgatták a népies kiadványokat és
a Londoni Traktátus-Társasággal ezek terjesztésére vonatkozólag megkötött egyezséget illető titkári jelentést
és főbb vonásaiban megállapították a Hajdúböszörményben tartandó évi közgyűlés programmját. Az ülésről jövőheti számunkban szólunk részletesebben.

GYÁSZROVAT.
Gyurátz Ferenczné, született Matus Karolina aszszony, f. hó 6-án elhunyt. A kiváló férfiút ért fájdalomban
a legőszintébb részvéttel osztozunk.
Zuberecz Pál, az aszódi evang. algimnázium tanára,
45 éves korában, hosszas szenvedés után elhunyt.
Legyen áldott emlékezetük!

Állatápolás. Azon czégek közt, a melyek lósportczikkek és állatgyógyászati készítmények előállításával
és forgalomba hozatalával foglalkoznak, kétségtelenül
az első helyet Kwizda Ferencz János czég Korneuburgban
foglalja el. Ezen jóhírnevű üzlet 1853 óta arra törekedik,
hogy a lóápolás és lósport terén csak a legjobb készítményeket hozza forgalomba. A mint annak idején a
Kwizda-féle korneuburgi marhatáppor és Kwizda-féle
Restitutio-fluid lovak részére, csakhamar jó hírnévre
tett szert, és megtartotta mai napig, ép úgy talál újabb
időben a Kwizda-féle szabadamazott gummihorzsszalag
és egyéb óvókészülékek lólábak részére a legkedvezőbb
fogadtatásra a lótulajdonosoknál. A Kwizda Ferencz János
czég Korneuburgban kivánatra mindenkinek ingyen és
bérmentve küldi meg szép képes árjegyzékét; a sportkedvelő nem egy gyakorlati újítást fog találni.

KÜLÖNFÉLÉK.
Szerkesztői üzenetek.
Érdekes lelet. A Times május 15-diki számában
közli, hogy Grenfell és Hunt tudósok, egyptomi ásatásaik
közben több kisebb és tíz nagyobb görög papyrust találtak
Oxirhynchus mellett. A kéziratok közt van két költemény,
Pindartől és Euripidestől, mik még eddig ismeretlenek
voltak. Mind a második vagy harmadik századból való.
Legérdekesebb az a latin szövegű, 45 sorból álló irat,
mely töredéke egy elveszett evangéliomnak. Némi hasonlóságot mutat Máté 23: 25. és Luk. 11: 37. bibliai versekkel, de általában véve nyelvezete elüt az ismert
evangéliomoktól és sok oly szó fordul elő benne, mit
bibliánk nem használ. A töredék elmondja, hogy Jézus
és tanítványai a templomba akartak menni, de egy
farizeus útjokat állja és követeli, hogy előbb teljesítsék
a tisztaságra előírt czeremóniákat. Jézus erre szép tanítást tart a belső és külső tisztaságról. — Lesz ismét a
tudósoknak vitatni valójuk.
A legújabb gyógyirány, mely sikerei révén a
társadalom legjobb és legműveltebb köreiben nagyban
terjed: a vérgyógyítás (hemopátia), mely kizárólag a
vér gyógyításával gyógyítja a neuraszténiát és egyéb
idegbajokat, továbbá asztmát, gyomor-, szív- és vesebajokat, köszvényt és görvélykórt és ezen kezelési móddal
a jelenleg általában dívó kezeléssel szemben feltűnően
jobb eredményeket ér el. Ezen gyógymód megalapítója
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki visszatérve az évezreden át uralkodó humoralpathologia elvekhez, csakis a
test nedveinek kóros elváltozásaiban keresi a fent felsorolt betegségek okát és gyógykezelésük által a gyógyulást. Ezen kezelési módra felhívjuk mindazok figyelmét,
kik a fent felsorolt betegségek egyikében szenvednek,
hogy mielőtt valamely fürdőbe vagy gyógyintézetbe mennének, keressék fel ezen gyógymód megalapítóját és
egyedüli művelőjét: Kovács J. dr.-t, kinek ezen czélra
teljesen berendezett rendelő - intézete Budapesten, V.
Váczi-körút 18., I. emelet alatt van.
Egyházi szent edények, úrvacsora-kelyhek, keresztelő kannák és medenczék, borkancsók, oltári gyertyatartókból dús raktárt rendezett be Polgár Kálmán
budapesti müötvös (üzlete VII. ker., Erzsébet-kÖrút 29.
szám) és az érdeklődő lelkész urak kívánságára stílszerű rajzokkal, tervezetekkel és költségvetéssel díjtalanul szolgál.

Érdeklődőnek. Ön azt kérdi tőlem, hogy „mennyiben
egyeztethető össze egyházunk elveivel, a kálvinista felfogással,
hogy egy egyházi szolgálatot teljesítő segédlelkésznek a felesége
túlzó római katholikus ós leánygyermekeit is azoknak neveli ?"
Feleletem erre csak ez lehet: semennyiben és semmiképen. Zsinatunk nemcsak a papokat, hanem a tanitókat és tanárokat illetőleg
is kimondta, hogy csak prot. nő lehet a feleségük. Ha tehát akad
olyan kálvinista káplán vagy pap, a kiben oly kevéssé él a kálvinista öntudat és egyházszeretet, hogy nemcsak túlbuzgó róm.
kath. nővel köt házasságot, hanem még leánygyermekeit is ilyen
szellemben engedi nevelni, az csak arra érdemes, hogy fegyelmi
vizsgálat alá vonatván, hivatalától és lelkészi jellegétől megfosztassák.
B. J. Kisújszállás, Megkaptam. Köszönöm. Még ebben a
hónapban sort kerítek reá. Szives üdvözlet!

PÁLYÁZATOK.
Pályázat helyettes tanári állásra.
A debreczeni ev. ref. főgimnáziumban az 1906—7.
isk. évre egy helyettestanári állás lesz betöltendő, a
mellyel negyedévi részletekben előre kiszolgáltatandó
1600 (ezerhatszáz) korona évi fizetés van összekötve.
Pályázhatnak ev. ref. vallású oly tanárok vagy
tanárjelöltek, a kik a latin-német vagy latin-magyar
szakcsoportból vannak képesítve, vagy legalább ezen
tárgyakból a szakvizsgálatot már letették. Latin-magyar
szakosok igazolni tartoznak, hogy alsóbb fokon a német
nyelvet is tanítani képesek.
A pályázati kérvények keresztlevéllel, a végzett
tanulmányokat, a katonakötelezettségi viszonyt, esetleg
a tanári képesítést és eddigi tanári szolgálatot igazoló
okmányokkal és egészségi bizonyítvánnyal felszerelve
1906 június hó 25-ig a főgimnázium igazgatóságához
küldendők.
Debreezen, 1906 június 1.
Kiss Áron,
püspök.

Pályázati hirdetmény,
A magyarországi ev. ref. egyfiáz egyetemes konventjének közvetlen fennhatósága alatt álló és az északamerikai Egyesült-Államok területén működő amerikai
magyar református egyházmegyében, melyhez 12 anyaés több leányegyház tartozik, jelenleg két lelkészi állás
van üresedésben, melyeknek betöltésére ezennel pályázat
hirdettetik.
A mount-carmeli és vidéki lelkészi állás, megfelelő
lakással, stólával, a gyülekezet által biztosított 300 dollárból, a konvent elnöksége által biztosított évi 450
dollár rendes segélyből és évi 50 dollár rendkívüli segélyből álló, tehát összesen 800 dollárból álló fizetéssel
van egybekötve. Ezenfelül megengedtetik a lelkésznek,
hogy minden hó egy vasárnapján a vidéki vagy távolabbi szórványokban, telepeken istentiszteletet tarthasson,
mely alkalmakkor befolyó (évente 100 dollárra becsülhető) perselypénz őt illeti. Á stóla keresztelésért 2 dollár, esküvőért és temetésért 5—5 dollár, a vidéken ez
összegek kétszerese és útiköltség. Ez állásnál a tót
nyelv ismerete feltétlenül megkívántatik.
A woodbridgei-carteret-portreadingi lelkészi állás
javadalma áll: lakásból Woodbridgen, stólából, azonfelül
a két egyház által adandó évi 210—210 dollár fizetésből, a konvent elnöksége által adandó 450 dollár évi
rendes segélyből és 30 dollár rendkívüli segélyből, öszszesen 900 dollár készpénzből. A stóla mindkét egyházban keresztelésért 3 dollár, temetésért és esküvőért
6—6 dollár, anyakönyvi kivonatért 1 dollár.

Salvator

Salvator-forrÁt igazgatósága Eperjesen

forrás
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomjcsillapító. — óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.
Kívánatra telítésnélküli töltést is szállít a

Szt, Lukácsfürdő Kútvállalat Budán,

HIRDETÉSEK.
MAGYARORSZÁG L E G N É P S Z E R Ű B B
E G Y H Á Z I M Ü I N T É Z E T E . e^t

GAVORA ÉS HÁUSNER
EGYHÁZFELSZERELŐ ÉS OLTÁRÉPÍTŐ
MÜINTÉZETE.

Budapest IV., Váczi-utcza 41. sz.
Ajánlja az összes e szakmába vágó egyházi
szerek, ú. m. gyertyatartók, kelyhek, borkancsók, keresztelő kannák, medenczék,
valamint úrasztal-terítők, szószék-térítők,
csillárok, stb. stb. elkészítését és szállítását.
Elismert megbízhatóság, pontos kiszolgálás, jutányos árak.

A magyarországi ev. ref. egyház egyetemes konventjének
elnöksége :
Br, Bánffy

Dezső,

Kun

£ithion-forrás

kitűnő hatású
• ess-, h ó l y a g - , rheuma-,
is k ö s i v é n y b á n t a l m a k n á l , r i z s i é t ! n e h é z s é g e k n é l , c z u k o r b e t e g s é g e k n é l , » l é g z ű - é» e m é s z t é s i s z e r v e k hurutaln&l.

Felhivatnak mindazok, kik a fenti két lelkészi
állás egyikét elnyerni óhajtják, hogy kellően felszerelt
pályázati kérvényüket az egyetemes konvent alulírt világi
elnökéhez (Budapest, II., Bimbó-utcza 7. sz. a.) 1906.
június 30-ig küldjék be.
Felhivatnak egyúttal mindazon lelkészek és lelkészjelöltek, kik az amerikai magyar református egyházmegyében missziói lelkészi állást elfoglalni hajlandók,
hogy ezen szándékukat, személyes körülményeik, nyelvismeretük stb. ismertetése mellett, ugyanott jelentsék be.
Budapest, 1906. május 11.

főgondnok, világi elnök.

Természetes vasmentes

Bertalan,

Költségvetést, árjegyzéket kívánatra
azonnal küldök.

püspök, egyházi elnök.

bérmentve

Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n .

NYILTTÉR.

SZT. LUKÁCS-FÜRDŐ
gyógyfürdő, Buda.

Téli és nyári gyógyhely.
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszapborogatások, zuliany-massage, vízgyógyintézet, szénsavas-fürdők,
villany-fényfürdők, gőzfürdők, kő- és kádfürdők, gyógyvízuszodák. — Olcsó és gondos ellátás. — Csúac-, k ö s z v é n y - ,
i d e g - , b ő r b a j o k és a téli fürdőkúra felől kimerítő prospek•• •1 •
tust küld ingyen a
=
=
=
=
=

Szt. Lukács-fürdö igazgatósága Budán.
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a

Szerit.

Ezen czég!áblán is
merhetők fel azon üzletek, a melyekben
egyedül árusíttatnak
eredeti SINOER varró-

szorulnak ajánlásra.
Csak arra kérünk
ügyelni, hogy kellő
helyen vásároljon.

Singer Co. Varrógép Részv. T á r s .
Budapest: IV., Újvilág-utcza 16.
Budapest: "VII., Kerepe=si-üt 32.
IV., Muzeum-körut 27.
„
VII., Király-utcza 52.
„
VI., Teréz-körut 21.
„
II., Fő-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsóbetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi-u. 14.

Pontos és legjobb

órák 5 évi jótállás mellett,
egyházi szent edények,
úrvacsora -kelyhek
borkancsók, keresztelő
kannák és medenczék
a r a n y és e z ü s t é k s z e r e k , e v ő e s z k ö z ö k
=
chinaezüst dísztárgyak.
~'
J a v í t á s o k r a és vidéki megrendelésekre különös
gondot fordítok. — Á r j e g y z é k 2 0 0 0 rajzzal
ingyen és b é r m e n t v e .

POLGÁR KALMAN

műórás

Budapesten, Erzsébet-körút 2 9 ,

Orgonaépítési műintézet.

Rieger

Ottó

villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

Budapest, VII., Garay-utcza 48.
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Ferencz József-rend lovagja.
A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemesbangú orgonákat szállít. 30 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt árban elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kívánatra díjmentesen.

legjobb asztali- é s üdítő ital.
Kitűnő h a t á s ú n a k bizonyult k ö h ö g é s n é l ,
•gégebajoknál, gyomor- és hólyaghurutnál
Karlsbad

MATTONI H E N R I K

Országh Sándor

Torony-órák

orgona-és
harmoniumgyáros
cs. és kir. udvari szállító
R.-Palota (Budapest

mellett}

p a l o t a - , v á r o s h á z i , gyári, l a k t a n y a - ó r á k b e r e n d e z é s é t a legelőnyösebben eszközli

Alapíttatott 1861-ben.
Az I 8 8 J . évi kiállításon «Nagy diszoklevél» és
«Ferencz-József lovagrenddel)), az 1904. évi veszp r é m i kiállításon a r a n y é r e m m e l k i i ü n t e t v e , azonkívül számtalan k i t ü n t e t é s és elismerés.
Készít ksllemes é s t ö m ö r h a n g ú , legjobb é s legú j a b b r e n d s z e r ű o r g o n á k a t . Elvállal javításokai
és á t a l a k í t á s o k a t . Kisebb o r g o n á k készletben v a n n a k . Szolid m u n k a és jutányos á r a k . Áz o r g o n á k
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint a z , hogy
a g y á r alapítása ó t a 400-nál több ú j o r g o n a lett
m e g r e n d e l v e és készítve.

Árjegyzék

és részletes
díjmentesen

tervezet
küldetik.

kívánatra

Budapest

MÜLLER
MAJER

JÁNOS

KÁROLY

utóda

Budapest, VII., Csömöri-út 50.
Első magyar óragyár gőzerőberendezéssel.

Képes

(Saját ház.)
árjegyzékek, költségjegyzékek ingyen.

Mindennemű

iskolapadok,
iskola , torna
es

óvodaberendezések
és szabadalmazott

gyermekpadok
gyártása.

Árjegyzékkel készséggel szolgálunk ingyen
és bérmentve.
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Vázlatokat és rajzokat díj nélkül küldünk.
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Grand Prix, Párisi világkiállítás 1900.

KWIZDA FERENCZ J Á N O S
08. és kir. osztrák-magyar, román királyi és bolgár fejedelmi
udvari szállító,
k e r ü l e t i gyógyszerész Korneuburg, Bécs

mellett.

K W1Z
D A-féle RESTITUTI0NSFLU1D
CB. és kir. szabadalmazott mosóvíz lovak számára,
¥ •

1 üveg á r a kor. 2.80.
Negyven óv óta van használatban az udvari istállókban
s a legnagyobb katonai éfr
polgári istállókban is a loval
izmai erősítésére, fárasztó menetek előtt és után, fiezamodásoknál és az izmok merevedésénél s t b . ; a lovat ;
;rainingben bámulatos ered
mény felmulatására képesíti

$

den stylben, jutányos

KWIZDA = korneuburgi marhatáppor
Diat. szer lovak, szarvasmarhák é s j a k o k részére

Rétay és B e n e d e k j

Vi doboz Ara kor. 1.40
Va „ „ „ —.70
5 0 év óta a legtöbb
ban

használatban

J
Budapest, IV., Váci-utca 5 9 szám. $

istállóv a n ét-

v á g y - h i á n y s rossz emésztésnél,

a

tej javítására

és a

tehenek
fokozás á r a .

v»iődi csak ezen védjegygyel ellátott.
Képes árjegyzék ingyen é s bérmentve.

Főraktár: Török József gyógyszertára
Király-utcza 12. és Andrássy-út 26.
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Ajánlják az ágostai és ev. ref. egyházak részére az összes
felszerelési tárgyaikat, u. m.: Úrasztal- és szószékteritőket
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II.
Nóvák Lajos úr erősen kardoskodik (és egész
helyesen) a mellett, liogy mindennek a gyülekezetekből kell kiindulnia. De mikor ezt hangoztatja, maga is érzi, liogy bizonyos irányításra és
egyöntetűségre, az erők egyesítésére van szükség,
s a konventtől kiván gyülekezeti munkaprogrammot, a mit aztán minden gyülekezet a maga kebelében keresztül vinne.
Hát ezt ugyan a konvent sohasem fogja
megcsinálni, mert a konventnek más és mindig
több egyházkormányzati s közigazgatási teendője
van. Egyébként azonban szivesen üdvözölném czikkíró urat, ha megcsinálná ezt a munkaprogrammot.
Dolgozza ki és terjessze fel a konventhez. Mindenesetre érdemes eszme és csak előnyére válhatnék a gyülekezeteknek, ha majd az egyházkerületek véleményeinek meghallgatása után, pro
és kontra alaposan megvitatva, végre a konvent
foglalkoznék vele. Bizonyára fog majd bizottságot
kiküldeni, és ha ez véleményes jelentését beterjeszti, úgy egy pár év múlva esetleg ki lesz adva
a programm az egyházhatóságoknak. De ha aztán
lejut a gyülekezetekhez, ki áll jót érte, hogy
azokban mindenütt megtétetnek-e annak alapján
a megfelelő intézkedések? Azt hiszem, liogy senki;
mert az ilyen munkához nem hivatalos programm
szükséges legelső sorban, hanem lelkesedés a
vezetőkben s támogatásra készség az egyháztár-
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A „Kálvin-szövetség" feladatai.
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Megjelenik minden

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a hová a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendók.

és K o s s u t h

Kovács Albert

LAP

—

ref.

tanár-

Sándor.

—

Nekrolog:

Hirdetések.

sadalomban, ez pedig — fájdalom! — ma még
nem igen van.
Ne várjunk azért mindent az egyházkormányzati hatóságoktól, a mint hogy ne várjunk a
társadalmi életben mindent az államtól. Nagy
hibája az a magyar fajnak, hogy mindig a hatóságoknak kell előbb valamit kezdeményezni, s
csak akkor indul meg valami jó munka, ha a
hatóság kényszeríti rá a polgárokat.
Es mégis van sok oly dolog, a mit hatósági
úton sohasem lehet létesíteni. A társadalomnak
kell talpra állani és a társadalmi munkákat neki
magának kell elvégezni. Igen, az egész kálvinista
társadalomnak, benne az egyes egyháztagoknak
kell egyházi munkákra vállalkozni, úgy, mint
Skócziában, a hol az egyház háta megett ott áll
az egész társadalom s ez viszi biztosan, egyesült
erőkkel előbbre az egyház hajóját, ez egyengeti
az egyház útját minden téren, s ez a kölcsönhatás így lesz egyúttal oly ható erővé, mely nemcsak az egyeseket, nemcsak a társadalmat fűzi
az egyházhoz, hanem döntő súllyal beleszól az
állami életbe is, s az állami törvényhozást is áthatja s telíti evangéliomi czélokat szolgáló intézményekkel és rendelkezésekkel. Csakhogy ott
tömörül az egész egyháztársadalom, ha evangéliomi munkáról van szó, s az évenkint tartott
zsinatok nem csupán alkotmányi és közigazgatási
kérdések eldöntésére szorítkoznak, hanem ilyenkor
összegyűl az egész egyház színe-java, s hatalmas
csarnokokban 10,000 vesznek részt a különféle

A tüdővész terjedésének meggátlása czéljából 21211/1905. sz. a. kötelezöleg elrendelte a nagym. niagy. kir.
vallás- és közoktatásügyi
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Budapesten, Szív-utcza 4 3 . szám alatt, mint e szer gyártására és szétküldésére egyedül jogosított tulajdonosoknál rendelhető meg. Az „Utasítások" bérmentve.
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műveltségű hitsorsosoknak külön-külön rendezett
vallásos összejöveteleken, s főrangú lordok állanak
a mozgalmak élére, hogy szóval és áldozattal
munkálják az evangéliom ügyét.
Hát ezeket az évenkénti összejöveteleket kell
nálunk is meghonosítani. Ha egyházalkotmányi
szervezetünk ezt nem teszi lehetővé, úgy annak
keretén kívül, de meg kell találnunk a módot
arra, hogy a magyar kálvinisták évenként találkozzanak s tanácskozásaik és határozataik irányt
szabjanak az egész ország kálvinistaságának az
egyháztársadalmi munkák módjai, eszközei tekintetében, s hogy együttesen és összetett erőkkel
mennél fejlettebb egyházi életet s minél több és
áldásosabb országos szeretetmunkát végezzenek.
Ezt a czélt szolgálnák az évi vándorgyűlések és
az ezen alkalommal tartandó tanfolyamok, melyek
a szövetségmunka minden ágazatára kiterjednének.
Ezért van szükség a kálvinista hívek tömörítésére;
ezért van szükség Kálvin-szövetségre. Tehát az
az állítása a czikkíró úrnak, hogy a Kálvin-szövetség erőpazarlás (?) volna, igazán merő abszurdum.
A másik fontos feladata leend szövetségünknek az egyes gyülekezetekben a szunyadó erőket
felébreszteni, az ébredő erőket valóban ébren is
tartani, erősíteni és támogatni. Ehhez természetesen munkásokra van szükség, s első sorban
ezen erőket kell felkeresni, nevelni, kiképezni, s
megfelelő helyre odaállítani. Hogy aztán az egyes
gyülekezetekben mit, hogyan és mily irányban
kell tenni, azt a helyi szövetség maga fogja tudni
legjobban. Ezért innen kell hogy kiinduljon egyrészt a szükségletek megállapítása, másrészt a
javaslattétel, s a központi szövetségi igazgatóság
fog irányítóiag működni, hogy hol s minő munkák vétessenek első sorban foganatba, mert csak
a központ lehet tájékozva a felől, hogy hol van
nagyobb szükség segítségre és minő segítségre.
A harmadik irányú feladat, az egyes gyülekezetekben, a főbb központokban s magában a
fővárosban az alapszabályszerű eszközöknek tényleges foganatba vétele. Eleinte kezdeményezés,
majd az erők gyarapodásával egyes intézmények
tényleges létesítése s a meglevők erősítése. Nem
terjeszkedhetem ki az összes eszközökre, mert
hiszen ez maga egy külön tanulmányt igényel s
egy czikk keretébe nem is lehet beszorítani, de
egyet mégis ki kell emelnem, és ez az, hogy ne
féljünk annyira a szövetkezetektől. A gazdasági
erők gyarapításával az egyháztagok erejét fokozzuk,
s ezzel erősítjük magát az egyházat is. Ne gondolja azt nagy tiszteletű Nóvák Lajos uram és
azok, a kik annyira ellenségei a szövetkezeteknek,
hogy a Kálvin-szövetség első dolga lesz szövetkezetek létesítése által kezdeni meg a munkát.

Ez először is nem elsőrangú szükség, mert az
1898. XXII. t.-cz. által létesített országos központi hitelszövetkezet már is legalább 250C községben létesített hitelszövetkezeteket, fogyasztási
szövetkezeteket, gabona-raktárakat s ipari szövetkezeteket. Hogy ezek fejlődnek és virágzanak,
azt az évi zárószámadásokból mindenki olvashatja
s hogy a nép mindenütt gyarapodik, a hol szövetkezetek vannak, azt is meg lehet ebben látni.
Ismerek oly községet, a hol a nép teljesen elszegényedett, eladósodott, s a szövetkezet talpra
állította az egész községet úgy, hogy rövid négy
év leforgása alatt 50,000 korona betétje van a
szövetkezetnek s ma alig folyósítanak új kölcsönöket, mert nincs szükség reá. De jön egy száraz
esztendő, egy elemi csapás, tűz, jég, fagy, s mily
áldás lehet egy községre, ha nem megy e miatt
tönkre, mert ott van a szövetkezet, a mely olcsó
kamatláb mellett tud és akar rajta segíteni. És
lám ebben a szövetkezetben a helybeli lelkész nem
vett részt; de nem is kell, hogy bárhol is részt
vegyen. Az pedig épenséggel túlzás, hogy a papnak kellene pálinkát s pántlikát mérni. Elég, ha
irányítólag hat a népre s azt a takarékosságra
és a szövetkezésre ösztönzi, s ha a viszonyok úgy
hozzák magukkal, segít a szövetkezet létrehozásában.
Es ha a lelkész közreműködik arra, hogy a
népet a vagyoni elesettségből felemelje, mily szép
munka áll előtte: a népet a lelki elesettségből, a
lelki közönyből is felemelni. Mily erőt kölcsönöz
majd az ilyen lelkésznek az a tudat, hogy az
egész ország kálvinistasága áll a háta megett
ebben a fontos munkában, és tudja azt is, hogy
a Kálvin-szövetségben összpontosított erők által
segítőtársai vannak a dunántúli gyülekezetnek a
tiszaháti gyülekezetekben, az erdélyi nehéz viszonyok között élő egyháznak a dunamelléki gazdagabb ekklézsiákban. Hát ez, engedelmet kérek,
nem lesz üzérkedés s nem is lehet azzá, mert a
szövetkezetek csak eszközök lehetnek, ha kell, de
nem feltétlenül, és a legtöbb helyen talán már
nem is kell, arra, hogy felemeljük s megerősítsük
azokat az egyházközségeket, a melyek veszedelemben s pusztulás előtt állanak.
Végül még hadd szóljak a szervezet kérdéséről. Igaz, hogy Gonda Béla ő méltósága maga
is a hivatalos fórumok szervezetében óhajtotta a
Kálvin-szövetség hálózatát megoldani; de ettől a
bizottsági tárgyalás során elállott. Az alapszabálytervezet készítésekor azonban nem tartottam czél'szerűnek a hivatalos egyházi hatóságokat a szövetségünk körüli munkával terhelni; ezért lett
aztán a szervezet úgy megoldva, a hogy azt az
alapszabályokban kidolgoztam. T. i. a gyülekezetekre van helyezve a fősúly; s itt újra tévedésben

van Nóvák nt. úr, a mikor azt vitatja, hogy a
Kálvin-szövetség* valami felülről lefelé haladó hálózat akar lenni. Ellenkezőleg- a szövetség1 főereje
az egyházközségekben alakítandó helyi szövetségekben van és lesz. Ezek a helyi szövetségek
képezik a talapzatot, a mi egészen természetes,
s a helyi szövetségek ismét a kerületi szövetségek
által lesznek a központba bekapcsolva. Ezek a
kerületek nem követik sem az egyházmegyék, sem
az egyházkerületek határait, hanem leginkább az
egyes helyi szövetségek földrajzi fekvése által
lesznek meghatározva. Elvégre azt előre sohasem
lehet tudni, hogy hol s hány helyi szövetség fog
alakulni. Lehetséges az is, hogy valamely helyi
szövetség jó darabig önmagában fog állani nagy
területen, s addig, a míg valamely kerületi szövetségbe nem léphet be (mert ehhez legalább három egymástól nem messze fekvő helyi szövetség
szükséges), gondoskodva van arról, hogy egyenes
összeköttetésben álljon a központtal. Ha aztán kerületté alakulnak a helyi szövetségek, maguk
választják meg a kerület központját, s ezen központ helyi szövetségének elnöke lesz egyúttal a
kerületi szövetség elnöke, a ki a kerületbe tartozó
helyi szövetségek előterjesztéseit s javaslatait a
központi választmánnyal közli. A kerületi szövetségben csakis a kerületbe tartozó helyi szövetségek
elnökei vesznek részt s így lesznek a helyi szövetségek szükségleteinek, kívánalmainak közvetítői,
egyúttal pedig irányítói a kerület egyháztársadalmi
életének és szervezői újabb helyi szövetségeknek.
Nem lehet azt kívánni az esperesektől, hogy
hivatalos elfoglaltságaik mellett ezen munkában is
tevékenyen részt vegyenek; de nagy köszönettel
fogunk tartozni, ha részt vesznek. És nem szabad
figyelmen kivül hagyni azt sem, hogy az egyházmegyék határai nagyobb kitérjedésűek, semhogy
hatékonyan és áttekinthetőleg kezelhetők legyenek
az összes belé tartozó egyházközségekben alakulandó Kálvin-szövetségek. Nekünk nagyon sok és
tevékeny előharczosra van szükségünk, a kik —
erősen hiszem — nem is fognak hiányozni, s
mennél több s mennél kisebb területen munkálkodhatnak a kerületi szövetségek, annál hatékonyabb s áldásosabb lehet a munka. Új erők és
tehetségek fognak érvényesülni s fognak hatékonyan munkába állani ekképen; s a hol hiányozni
fog a lelkészek között a vezető fej, ott majd a
világiaknak kell sorompóba állniok.
A csekély tagdíjakból nagy összegek állhatnak rövid idő alatt a Kálvin-szövetség rendelkezésére, s ha csak 200,000 tagja lesz a szövetségnek, a mi kétmillió 800,000 lélek mellett nem
is oly nagy arány; nagy, nemes és ma még hihetetlen eredményeket lehet elérni, czéltudatos, kitartó és soha nem szűnő munkával áldásosán lehet

működni a kálvinista egyház és ezzel hazánk
javára.
Ha Angliában egyetlen szeretet-intézménnyel
pár évtized leforgása alatt tízezrével lehetett elhagyott gyermekeket megmenteni az elzülléstől s
visszaadni a társadalomnak, s ha ott eljutottak
már azon ponthoz, hogy a börtönöket kezdik felhagyni a szeretet-intézmények fokozatos és megelőző tevékenysége folytán, mi is el tudjuk és el
fogjuk érni azt, hogy „hitünk cselédei" nem fognak elkallódni a nagy városok külvárosi posványában, hogy munkás- és cseléd-otthonok veszik
pártfogásba a nagy városokba tóduló kis embereket és a nép leányait, hogy a lelkiekért mindig
fogékony magyar népünk nem fog ünnepeken a
korcsmában dorbézolni, hogy a teljes vasárnapi
munkaszünet meghozza az elvontabb szórakozások
iránti érdeklődést, hogy minden egyháztagnak meg
lesz a maga kijelölt s az egyházat szolgáló működési köre, melyben kedvét fogja találni, emelkedni fog a hitélet és a valláserkölcsi élet és
lelkes, rendszerető, takarékos, szorgalmas, evangéliomtól áthatott gyülekezet fogja a lelkészt
körülvenni.
Mert higyje el nagy tiszteletű Uram, a morálpredikácziók ideje lejárt. Az egyháztagoknak nem
szabad összetett kezekkel csak hallgatni és mindig
csak hallgatni, ha azt akarjuk, hogy a gyülekezet
ne csússzon ki végképen az egyház hajójából.
Munkába kell állítani mindenkit, a ki egyházunk
tagjai közé tartozik, mert különben megtörténhetik, hogy nem fog ugyan elsiilyedni a hajó,
hanem megfeneklik: ott marad a lelkész a templom üres falai között — egyedül.
Az egész társadalom megmozdult; a szeretetmunkára hajlandóvá lett valláskülönbség nélkül.
Az elhagyott gyermekek, a munkásnép ügye már
gyökeret vert a társadalom szivében s egymásután
jönnek létre a legkülönfélébb szeretet-intézmények:
a vakok, a süketek, a némák, a bénák, a lelenczek, az apátlan gyermekek, az árvák, a betegek,
a tüdővészesek, a cselédek, sőt a munkások s a
kivándorlók védelmére is (utóbbiak még csak államilag szervezve), csak mi ne vegyük ki részünket
ezen munkából s hagyjuk híveinket más akolba
széledni ?! Mert elszélednek bizony, ha nem csatolja őket semmi az ekklézsiához, csak morálpredikáczió ! Nem, nagytiszteletű Uram, nem fogjuk
összetett kezekkel nézni, nem fogjuk a konventnek
a gyülekezeti élet felelevenítésére kiadandó (?) utasításait bevárni, hanem meg fogjuk teremteni a
Kálvin-szövetséget, ha lehet, nagytiszteletű Urammal karöltve, ha nem, a nélkül, de minden körülmények között — Istennel!
És ha szövetségünk talpra állítja az elernyedt
erőket és szövetségi munkánk gyümölcsei láthatók

lesznek s meg lesz teremtve a magyar kálvinista
élő hittől duzzadó és lüktető eleven egyházi élet:
akkor is alázattal fogunk meghajolni az Úr előtt,
s talán nem leszünk a Krisztus példázatabeli
„haszontalan szolgák": „mert csak a mit kellett
cselekednünk, azt cselekedtük".
Pálóczi Horváth Zoltán dr.

ISKOLAÜGY.
Az orsz, ref. tanáregyesület Apponyi és
Kossuth minisztereknél.
Lapunk mult heti számában csak röviden emlékeztünk meg arról, hogy az orsz. ref. tanáregyesület,
Dóczi Imre vezetése alatt, küldöttségileg tisztelgett a
vallás- és közoktatásügyi, valamint a kereskedelmi miniszter előtt, részint hogy üdvözletét tolmácsolja, részint
pedig a felekezeti s közelebbről a ref. tanárságot közelről
érdeklő ügyek kedvező elintézését kérje. Megemlékezésünk csak azért volt olyan rövid, mert vissza kívántunk
még térni e tisztelgésre, közölvén egész terjedelmében
azt a két szép beszédet, a melyben Dóczi Imre a minisztereket üdvözölte és az egyesület kérelmeit tolmácsolta.
Az egyesület küldöttségében részt vettek, Békésről:
Dókány Sámuel; Budapestről: Molnár Sándor, Fiók
Károly, Laky Dániel, dr. Pruzsinszky Pál, dr. Erdélyi
Lajos, Samu János, Ravasz Árpád, Nyusztay Antal,
Halász Zsigmond, dr. Barthos Kálmán a főgimnázium,
B. Pap István a theol. akadémia részéről; Debreczenböl:
Dóczi Imre, dr. Gulyás István, Orosz István, dr. Nagy
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A küldöttséget dr. Bakonyi Samu, debreczeni orsz.
gyűlési képviselő mutatta be a minisztereknek, a kik közül
előbb Kossuth Ferencz kereskedelmi miniszternél tisztelegtek, azután pedig gr. Apponyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előtt.
Kossuth miniszterhez Dóczi Imre a következő beszédet intézte s ennek kíséretében nyújtotta át az
egyesületnek a vasúti kedvezményekre vonatkozó kérvényét :
Nagyméltóságú Miniszter Úr!
Kegyelmes Urunk!
Az országos református tanáregyesület képviseletében jelentünk meg Nagyméltóságod előtt, hogy egye-

sületünknek, mely a prot. tanügy fejlesztése által nemzeti
kulturánk építésére a hazai ref. közép- és főiskolai
tanárságot egyesíti kebelében, Nagyméltóságod iránt érzett
mély tiszteletét, őszinte üdvözlését és tiszteletteljes
kérését tolmácsoljuk. A ref. tanárság, mely évszázadok
óta a magyar nemzeti közműveltség igaz harczosai közé
tartozott, s melynek keble a nemzet szívverésével mindig
Összedobbant, őszinte hazafias örömet érez mostan is,
midőn a nemzeti megpróbáltatás nehéz,,napjai után hazánk
kormányát olyan férfiak vették kezükbe, kik a magyar
nemzeti aspiráczióknak eddig is zászlóvivői s politikai
küzdelmeiben hazánk jövő fejlődésének erős oszlopai
voltak. Különös örömünkre szolgál, hogy e kormány
tagjai között épen Nagyméltóságodat üdvözölhetjük, a
kit nem csak a nemzetünket újjáteremtő Herostól nyert
szent öröksége avatott a magyar nemzeti eszmények
vezérévé, de a kinek széles látókörétől és magas világnézetétől bizton reméljük, hggy kereskedelmi politikánkban is hazánk kulturális fejlődésének fog erős alapokat
teremteni.
Ez a reményünk ád nekünk alapot arra, hogy
midőn Nagyméltóságodat nemzetünk kormányában tanáregyesületünk nevében mély tisztelettel üdvözöljük, a prot.
felekezeti tanárságnak egy régi kérelmét, mondhatni:
régi sérelmét bizalommal terjesszük Nagyméltóságod elé.
E kérelem tárgya, hogy az állami tanintézetek tanárai által
élvezett vasúti kedvezményeket kegyeskedjék a prot.
felekezeti tanárságra is kiterjeszteni. A prot. közép- és
főiskolai tanárság ugyanazon képesítés birtokában s kevesebb javadalmazás mellett ugyanazt a nemzeti hivatást
teljesíti, mint az állami tanintézetekben működő kartársaik.
A tanulmányaiban való folytonos haladás és önképzés,
melynek a kulturális központokkal való gyakori érintkezés,
a szünidők folyamán tehető tanulmányutak a leghatalmasabb eszközei, a prot. tanárnak is ép oly hazafias és
erkölcsi kötelessége, mint az állami tanintézetek tanárainak. S minden különbség, mely a felekezeti és állami
tanárság helyzete közt fennáll, csak a felekezeti iskola
kulturális munkáját bénítja meg s hazai közoktatásügyünk Összhangzatos fejlődését veszélyezteti.
A kérelmünk tárgyát képező vasúti kedvezmények
pedig nemcsak az állami és felekezeti tanárság — nemzeti közoktatásügyünknek egy testet alkotó tagjai —
közt okoznak bántó megkülönböztetést; de ujabb időben,
a mióta prot. középiskoláink államsegélyes helyzete
folytán az államsegélyes tanintézetek tanárainak egy
részét a közoktatásügyi miniszter nevezi ki, ínég prot.
tanárságunk kebelében is olyan képtelen helyzetet idéztek
elő, hogy a miniszter által kinevezett tanáraink — mint
állami tisztviselők — vasúti kedvezményben részesülnek,
a többiek nem. S így a testületi szellem egysége és az
összetartozás érzete még prot. iskoláinkban is meg van
zavarva.
Ha e vasúti kedvezmények élvezete az állami funkczió végzéséhez van kötve — a minthogy újabban kiterjesztetett a közigazgatási választott tisztviselőkre is —

mi nem ismerünk magasztosabb állami funkcziót, mint a
nemzeti közművelődés oltára körül teljesített szolgálatot,
s úgy gondolkozunk, liogy ha valakire nézve meg kell
könnyíteni az utazás feltételeit, épen a tanárok azok,
hogy e hazának minden szögletét megismerhessék és
saját ismeretük alapján tanítványaikkal, a nemzet ifjúságával, e haza minden göröngyét megszerettessék.
Tisztában vagyunk azzal is, hogy kérésünk teljesítése az államnak esetleg némi áldozatába kerül De
prot. iskoláink iránt, melyek évszázadokon át — csupán
a liitfelekezeti buzgóság áldozatkészségéből fentartva —
a magyar nemzeti szellemnek mindig erős védvárai voltak, nemzeties irányú nevelésükkel a nemzeti öntudatot
elnyomatásunk szomorú korszakaiban is ébren tartották
s a magyar nemzeti állani kiépítésén munkáltak: a magyar államnak nagy tartozásai vannak s e tartozásnak
csak filléreit teszi az az államsegély, a melyben iskoláink
pár évtized óta részesülnek. És ha az állam elismeri
prot. iskoláink nemzeti jelentőségét és irántuk való
tartozását a részükre nyújtott államsegéllyel, ki kell
terjesztenie támogatását ez intézetek tanáraira is; elő
kell mozdítania e tanárok önművelését is, annyival inkább,
mert az állampénztárnak a felekezeti tanárság vasúti
kedvezményeiből esetleg támadható veszteségei nemzeti
kultúránk fejlődésében gazdagon megtérülnek. Ugyanazért engedje meg . Nagyméltóságod, hogy ez ügyben
bizalommal és reménységgel átnyújthassuk kérvényünket,
s tiszteletteljes kérésünk mellett fogadja kegyesen ismételt üdvözlésünket.
A miniszter, mint már jeleztük, méltányosnak nyilvánította a kérelmet, s arra kérte az egyesület elnökségét, hogy terjessze be a ref. fő- és középiskolai tanárok számára vonatkozó kimutatást, a melynek alapján a
pénzügyi számításokat megtehesse.
A kereskedelmi minisztertől gr. Apponyi kultuszminiszterhez vonult a küldöttség, s itt Dóczi Imre a következő beszédet mondotta:
Nagyméltóságú Miniszter Úr!
Kegyelmes Urunk 1
Az országos református tanáregyesület képviseletében jelentünk meg Nagyméltóságod előtt, hogy egyesületünknek, mely a prot. tanügy fejlesztése gJUal nemzeti kulturánk építésére a hazai ref. közép- és főiskolai
tanárságot egyesíti kebelében, Nagyméltóságod iránt
érzett mély tiszteletét, Őszinte üdvözlését és tiszteletteljes
kérelmét tolmácsoljuk. A ref. tanárság, mely évszázadokon át a magyar nemzeti közműveltség igaz harczosai
közé tartozott s történelmünk viharos korszakaiban a nemzeties irányú nevelésnek nem egyszer zászlóvivője is
vala, őszinte hazafias örömet érez a felett, hogy kulturális intézményeink élén s hazai közoktatásügyünk kormányán Nagyméltóságodat üdvözölhetjük, a kit eddigi
politikai küzdelmei a magyar nemzeti törekvések, sőt a
magyar nemzeti eszmények előharczosává avattak. Az a
körülmény pedig, hogy a ref. tanárság saját nevelési
irányzatát a Nagy méltó ságod közoktatásügyi kormányzati

elveivel egynek, közösnek tudhatja, a nemzeti kultura
munkásai és vezére közt levő viszonyt csak bensőbbé
teszi, Nagyméltóságod iránti tiszteletünket mélyíti, bizalmunkat erősíti.
De másfelől, épen nemzeti közoktatásügyünk magas
érdeke s ez érdek szolgálatában összeforrott törekvésekből fakadó bizalom bátorságot ád nekünk arra is ; hogy
üdvözlésünk alkalmával a prot. felekezeti tanárság anyagi
helyzetére tisztelettel felhívjuk Nagyméltóságod nagybecsű
figyelmét.
Hazánkban a közoktatásügy nagyobb részben a
hitfelekezetek vállain nyugodván, meg vagyunk győződve,
hogy Nagyméltóságod politikai bölcsesége teljes mértékben méltányolja azokat a nagy szolgálatokat, melyeket
a többi hazai hitfelekezetek tanintézetei között a ref.
közép- és főiskolák negyedfél század óta a magyar nemzeti államnak tettek. E ref. iskolák, melyek a magyar
nemzeti szellemnek mindenkor erős védvárai voltak s
melyek már tanulóik kontingensénél fogva is a magyar
faj, az államfentartó elem szellemi erősítésén munkálnak, újabb időben a kor magasabb kulturális igényeivel szemben anyagi erejökben annyira meggyöngültek,
hogy legnagyobb részüket csak az 1884. évi XX. t.-cz.
alapján nyújtott államsegély emelte a korszerű berendezés színvonalára. De ez államsegély után is, a mellyel
a magyar állam csak saját alapjait erősíti, saját bástyáit szilárdítja meg, gyógyítatlanul maradt iskoláinknak egy égető sebe: tanárainak javadalmazása, mely az
állami tisztviselők s köztük az állami tanárság 1904. évi
fizetésrendezése után mélyen alatta áll az állami tanintézetekben működő kartársaik javadalmazásának. Pedig
a prot. felekezeti tanárság ugyanazon képesítéssel bírva,
ugyanazt a nemzeti hivatást teljesíti, mint az állami tanintézetek tanárai. S ha az állam eddig nyújtott anyagi
támogatásával elismerte iskoláink nemzeti jelentőségét s
irántuk való tartozását, akkor ez államsegélynek olyan
fokra kell emelkednie, hogy a prot. iskolák mind tanügyi berendezésök, mind tanáraik javadalmazása tekintetében az állami tanintézetekkel egyenlő színvonalra
emeltessenek. Megköveteli ezt a magyar állam érdeke,
mert minden különbség, mely a felekezeti és állami
iskola színvonala s a felekezeti és állami tanárság helyzete közt fennáll, a felekezeti iskola kulturális munkáját
bénítja meg s hazai közoktatásügyünk összhangzatos
fejlődését veszélyezteti.
Belátták e követelmény jogosultságát Nagy méltóságod elődei: Wlassics és Berzeviczy miniszterek is, kik
már az állami költségvetés keretében gondoskodni kívántak a felekezeti tanárság fizetésének állami kiegészítéséről. Fájdalom, a közbejött szomorú s egész nemzeti
életünkre lesújtó politikai viszonyok a felekezeti tanárság reményét is még csirájában megsemmisítették. Most
azonban a viszonyoknak gondviselésszerű változása után,
midőn nemzetünk ismét ura lőn saját akaratának, bizalommal várjuk Nagyméltóságodtól, hogy a felekezeti
tanárság kulturális szolgálatait méltányolva, az elejtett

fonalat újra fölveszi s a felekezeti tanárság fizetésének
állami kiegészítését megoldásra juttatván, ezáltal a ref.
tanárság anyagi helyzetének javítását is elősegíti. S midőn tanáregyesületünk ebbeli feményének és kérésének
kifejezést adunk, fogadja Nagyméltóságod kegyesen ismételt üdvözletünket.
A miniszter, jóleső érzésének adva kifejezést a ref.
tanárságnak előtte tolmácsolt üdvözletéért és belé helyezett bizalmáért, kijelentette, hogy ismeri és méltányolja
a ref. tanárságnak a haza és a nemzeti közművelődés
körül megbizonyított szolgálatait, s arra törekszik, hogy
anyagi tekintetben is megszűnjék minden különbség az
állami és a felekezeti tanárok között. E végből a fizetésrendezés kérdésének fonalát felveszi ott, a hol alkotmányos elődei azt elejteni kénytelenek voltak, s azon lesz,
liogy a felekezeti tanárok méltányos kívánsága kielégíttetést nyerjen.
Reméljük is, hogy a felekezeti tanárságnak e régóta
hangoztatott és sürgetett fontos ügyei elvégre kedvező
megoldást nyerendenek; mert lehetetlen, hogy a magyar
kulturának minden tekintetben egyenlő kvalifikácziójú és
egyenlő munkát végző munkásai között, mind az erkölcsi,
riiind az anyagi elbírálásnál különbség tétessék, csak
azért, mivel e munkások tekintélyes része felekezeti intézetekben szolgál.

TÁRCZA.
A theologiai tudomány és a szószék.
(Folytatás és vége.)

No de siessünk az általánosabb, nem annyira intézményeken, mint elveken nyugvó gátló okok elháríthatásának tárgyalására.
Az egyik, mint láttuk, a hivatalos egyház óvatos
konzervativizmusának megnyilatkozása, mely körülbelül
így hangzik: az egyháznak nemcsak alkotmánya, hanem
theologiája is meg van állapítva, s valamint az előbbitől,
úgy az utóbbitól sem térhet el a pap, míg az egyház
egyeteme azt hivatalosan meg nem engedi.
Miután ez elvnek nemcsak számos, hanem tekintélyes pártfogói vannak, s miután szintén számosan vannak olyanok, kik nem kevesebb tekintéllyel s jóhiszeműséggel kétségbe vonják azt: a kérdést eldöntöttetek
tekinteni nem lehet.
Mindkét tábor az „ecclesia semper reformari debet"
elv alapján áll; de az első szerint a reform álás csak a
hivatalos kodifikáczió után kezdődhetik, mint következmény ; az utóbbi pedig úgy magyarázza ez elvet, hogy
az egyházi szolgáknak épen oly szép joga, mint nehéz
kötelessége az egyháztagokat lassanként előkészíteni
oly reformok rázkódtatás nélküli elviselésére, melyek a
haladó kor félreismerhetetlen követelményei s a melyektől az egyház végképen úgy sem zárkózhatik el, hanem
saját érdekében előre láthatólag elfogadni kényszerül.

Az első szerint tehát a hivatalos elismerés adja meg a
jogot a reform elkezdésére; az utóbbi szerint pedig a
reform kellő előkészítése adja meg a lehetőséget annak
kodifikálására.
A valóságos mozgó élet azonban ilyen elvi disztinkcziókhoz nem alkalmazkodik. Az ecclesia militans
története azt mutatja, hogy a prot. egyház az őt méltán
megillető ellenőrzési jogot túlszigorúan sohasem gyakorolta, hanem papjainak pásztori bölcseségére bízta magát. Miután pedig ebből még semmi baja nem keletkezett, ezutánra se aggódjunk fölöttébb a papság tisztultabb
felfogásának a katedrán megnyilatkozó őszinte és szabad érvényesülése miatt.
Sokkal bajosabb már a theol. tudomány és az
egyházi tan közt jelenleg tátongó ürt betölteni, illetve
áthidalni.
Némi vigaszt és reményt nyújt ugyan az a körülmény, hogy ez iir nagysága nem annyira a dolog természetében rejlik, hanem jórészt az elhanyagolás következménye.
A lelkész nem ragaszkodott talán eléggé a theologián nyert vallásos meggyőződéséhez, hanem az hivatalba lépése után nemsokára, a föntebb letárgyalt okok
miatt, elmosódott. Vagy pedig megtört lelkiismerettel
félretette egykori meggyőződését, mint a mely csak
zavarólag hatna rá igehirdetői tevékenységében. így
növekedett a távolság a beavatottak és be nem avatottak vallásos nézetei között több generáczión át, élénk
és kiáltó bizonyságául annak, hogy az egyház intézményileg nem kodifikálhat oly reformokat, melyre a nép
a prédikáczió által előkészítve nincsen.
Ez mind igaz; — dehát hol kezdjen a pap hozzá?
Mitévő legyen azzal az óriási anyaggal, mely oly régóta
feldolgozásra vár? Nem lesz-e káros hatású a hagyományok bolygatása ?
Meg vagyok győződve, hogy nem! Csak a tisztelendő Úr ne hagyja magát elragadtatni és ne igyekezzék
egyszerre mindent leadni, hanem viseltessék kellő önmérséklettel a haladásban és szerezzen helyes ítélőképességet a tárgy megválasztására. Mert az emberiség
haladásának legveszélyesebb ellenségei sohasem azok
voltak, a kik ellene küzdöttek, hanem ellenkezőleg, mindig azok, a kik azt siettették.
Ez szem elől soha nem tévesztendő igazság, s azért,
midőn a katedrán azt kérdezem magamtól: miért vagyok
én itt, mi czélból küldtek ide ? Felelet: azért, hogy
egyengessem az Úrnak útját, előkészítsem a hitetleneket
a Krisztusban való hitnek befogadására, illetőleg a gyermekes, erotelen hitűeknek épülésére, hiterősítésére szolgáljak.
A Krisztusban való ezen erős hit azonban a végső
pont, a czél, a melyre az emberiség is hosszas fejlődés
után jutott el. Első fázis a mózesi törvényeknek való
engedelmesség volt, majd a próféták által hirdetett istenfélelem, s csak ez után jött Ker. János r hogy bűnbánat
által előkészítse az embereket a Krisztusban való hitre.

Az üdvre való előkészítés egyeseknél is ezt az
utat járja. „A gyermek — mint Menegoz mondja 1 —
a törvény alatt áll. Ez az engedelmesség által való idveziilésnek mózesi korszaka. Akárhány felnőtt ember ezen
a fokon még nem emelkedett felül. Ez még csak félelemből engedelmeskedik, tehát nem fiú, hanem csak
rabszolga, bár Ő is szabadságra teremtetett". „A vallásosának tartott emberek többsége még mindig a profetizmus korszakát éli; hiszik, hogy az Isten félelme által
nyernek megigazulást". Ne feledjük pedig, hogy az Isten
félelme csak kezdete a bölcseségnek. „Mások, kik előbbre
haladottak, az üdvöt a bűnbánat útján keresik; mások
ismét a kegyes cselekedetek, a szeretet művei által
akarják elérni."
A lelkész feladata most már kiismerni, hogy az a
gondozására bízott lélek melyik fejlődési ponton áll,
mert ez adja kezébe a kulcsot az alkalmazkodás és a
további teendők nehéz kérdésében. „A ki a vallásos
életnek csak első korszakát éli: annak tekintélyre van
előbb szüksége" — mondja a fentidézett szerző. A kinél
a Krisztusban való hit teljesen kifejlődött, annak szabadság
kell, s ha e vágyát lelkésze ki nem elégíti, az a lélek
pásztor nélkül könnyen ferde utakra tévedhet.
Jól tudja ezt különben minden lelkész önmagáról;
mert nem képzelek olyan igehirdetőt, ki a hitnek e
nemes harczát meg ne harczolta volna. Minthogy pedig
azokon a fejlődési fokozatokon ő is keresztül ment,
tudja méltányolni híveinek lelki szükségleteit. Tud azokhoz alkalmazkodni, nem azért, hogy tovább is ott stagnáljanak, hanem hogy onnan lassankint tovább fejlődve,
a Krisztusban való hit által lelküket Istennek szenteljék
s e belső békével a szellemszabadságra emelkedjenek.
Ha a lelkész ily tervszerűen, következetesen és
fokozatosan emeli népe vallás-erkölcsi színvonalát, kezdve
a tejnek italával való tápláláson, lassanként elkészítve
azt a valóságos eledelnek megemésztésére (Zsid. Y.
18—14), akkor az ő bölcs pásztori tapintata, míg egyfelől
önmagát fegyelmezi az előrehaladásban, másfelől helyes
ítélőképességet nyújt az anyag megválasztására s nem
fogja a legújabb, még a tudósok körében is vitás nézeteket katedrára vinni.
Elvégre egy pap sem tűzheti ki magának czélul,
hogy: „teremtsünk modern theologusokat a mi képünkre
és hasonlatosságunkra!" A míg én híveimnél, mikor
templomba gyűlnek, zsoltáros könyvet látok és nem a
Tischendorf görög bibliáját, addig tudnom kell, hogy
nem új-szövetségi irodalomtörténetet akarnak hallgatni,
hanem imádkozni, énekelni, Istent dicsérni, lélekben
épülni s hitükben erősödni jöttek. Ez az irányadó elv,
mert a theologia nem uralkodni, hanem szolgálni hivatott az egyházban. Sohase felejtsük a bölcs Pál apostol
intését: „Vigyázzatok, hogy ama ti szabadságtok botránkozására ne legyen az erőtleneknek" . . . mert ha . . .
1

Menegoz: Elmélkedések az üdv evangéliomáról. Ford.
ifj. Bartók György. 53—54. old.

„elvész a te ismereted miatt az erőtlen atyafi, a kiért
Krisztus meghalt, vétkezvén az atyafiak ellen és sértvén
az ő gyönge lelkiismeretüket, Krisztus ellen vétkeztek!"
(I. Kor. VIII: 9. 11—12.) Én, azt mondj a a z Isten
nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester,
alapot vetettem; rá pedig más épít. De vigyázzon kiki,
mi módon épít arra. Mert más alapot senki sem vethet
azon kivül, a mely vettetett, a mely a Jézus Krisztus."
(I. Kor. III: 10—11.)"
Van tehát határa a theol. álláspontok szószéken
való érvényesülésének, s van oly alap, a melyre építeni
lehet. A ker. prédikátor számára alap csak egy van
s ha erről lelépett: akár rögtön elhagyhatja a szószéket
is, mert: „a ki erre a kőre ráesik, össze lesz zúzva;
a kire pedig ez esik rá, szétmorzsolja azt (Máté XXI:
44.) A határokat azonban a hivatalos egyház már ne
jelölje ki, mert ez a papság lelkiismereti szabadságát
bénítaná meg, s oly szellemi rabszolgaságra vezetne, mely
előbb-utóbb egy másik reformáczió rázkódtatásait vonná
maga után; pedig: „ecclesia semper reformari debet!"
A prot. pap ép azért nem csupán liturgus, hanem lelkipásztor is, hogy gyülekezetének a lelkiekben való állapotához képest maga vonja meg azon korlátokat, melyek
közt egyéni hite és meggyőződése mozoghat s önmagát
folyvást mérsékelve fokozatosan halad, míg a Krisztusban
való szabadságra vezeti a rábízott lelkeket. S ha e munkájában szilárdan áll azon az alapon, „amely vettetett,
mely a Jézus Krisztus" : maga is helyesen fog élni Isten
fiainak, illetve az evangélium hirdetőjének szabadságával.
Ez volt Pál apostol igehirdetői módszere, s ebben
még máig sem multa őt felül senki. A helyzet tiszta
átlátása, a biztos eligazodás, tapintatos, ügyes fellépés,
az alkalmazkodásnak zseniális művészete — természetesen
az erkölcsiséggel össze nem férő eszközök kizárásával
•— ezek jellemzik azt a Pált (I. Kor. I X : 19—28.), ki
az ő theol. álláspontját, az akkori legmodernebb felfogást, igehirdetésében nemcsak hogy kifejezésre juttatta,
hanem a zsidóskodó orthodoxia áskálódásai daczára győzelemre is vitte.
Azon kezdtem, hogy a két theologizáló papot végig hallgató kurátor másnap már nem is igen tudna
magának számot adni azokról a vegyes érzésekről és
gondolatokról, melyekkel a beszélgetés végén eltávozott.
De úgy-e bizony mégis csak érzéseket és gondolatokat
vinne magával, s ha ezek szokatlanul hatnának rá,
bizonyosan nem azért volna, mert a tisztelendő Úr szavai
máskor is érzéseket és gondolatokat költöttek benne.
Hogy ezek most olyan vegyesek és chaotikusak volnának,
az természetes, mert egyszerre kapott mindent s nem
fokozatosan ; szóval nem volt kellően előkészítve azokra,
mint a korinthusi keresztyéneknek azon gyönge tagjai,
kiket Pál a hitben erőseknek figyelmébe ajánl. De lám,
voltak olyanok is, kiket meg már mérsékelni is kellett,
hogy szabadelvűségük botránkozására ne legyen az erőtleneknek (I. Kor. VIII: 9—12). És erre a szabadságra
az apostol szinte bámulatos rövid idő alatt el tudta

juttatni híveit. A mi erőnk és buzgóságunk, igaz, hogy
kisebb, azért oly gyors eredményt nem is várhatunk ;
de eredményre mégis van kilátás, mert Istennek kegyelme
nem fogyatkozott azóta sem.
*

*

*

Díszes öltözéket rendelt az Úr Áronnak s fiainak,
a szent egyházban való szolgálattételre (II. Mózes
XXVIII. rész.) Legyenek azon — úgymond — drágakövek : gyémánt, smaragd, topáz ! „A mellre valóra pedig
csinálj boglárokat, melyekbe a két követ foglaljad,
csinálj fonatékos arany lánczokat, sodrott mívűeket,
tiszta aranyból és foglaljad azokat a megfodorított aranylánczokat a boglárokhoz!" Oh be szép is volt a hatalmas Jehova szolgája, midőn a szent sátorban megjelent!
Óh be szépek volnának a magyar kálvinista pap
tisztes fekete palástján is az ő múzeumának csöndjében
gyűjtögetett drágaságai: a gyémántragyogású szellem,
az egyszerű beszéd smaragdtiszta átlátszósága és az
emelkedett szellemi látókör, mely sok oldalú, mint a
változatos topáz. Legnagyobb díszül pedig rajta két
fényes boglár: a „Hit" és a „Tudomány", — összekapcsolva a pásztori bölcseség színaranyából sodrott fonatékkal.
Ágoston Sándor.

BELFÖLD.
Kovács Albert síremlékének felavatása.
Kovács Albert, volt budapesti ref. theol. tanárnak
és volt országgyűlési képviselőnek a kerepesi temetőben
csaknem két év óta pihenő porai fölé, az elköltözött
nagy férfiú érdemeihez méltó emléket emelt a tanítványi
hála ós a tisztelők kegyelete.
A budapesti ref. theol. akadémia tanári kara, nemsokkal Kovács Albert elhunyta után, mozgalmat indított
az iránt, hogy kihűlt hamvai fölé közadakozásból állíttassék méltó síremlék és hogy korán elmaradt kicsiny
leányárvái számára neveltetési alap teremtessék. A mozgalom megfelelő visszhangra talált az elhunytnak volt
tanítványai és tisztelői körében, s egy év leforgása alatt
elég tekintélyes összeg gyűlt egybe a jelzett czélokra. Az
összeg egyfelől takarékpénztárba helyeztetetett, másfelől
a boldogultnak nyomda alá rendezett és általa kiadandónak jelzett Homiletikája kinyomatására fordíttatott;
úgy azonban, hogy a kiadott munkából befolyt és befolyandó összegek a síremlék- és neveltetési alaphoz
visszacsatoltassanak.
A síremlékre szánt összeg már a mult év őszén
együtt volt. Az őszi és a téli idő azonban alkalmatlan
levén a síremlék felállítására, a tanári kar a felállítást az
erre alkalmasabb nyárelőre halasztotta.
A mult hónap végén, az intézet igazgatója, a boldogult özvegyével és rokonságával egyetértve megvásárolta a régi, jóhírű Gerenday Antal és Fia czégnél a
fekete svéd gránit síremléket és felállíttatta a elhunyt

sírja fölé, a következő felirattal: „Székelykeresztúri
Kovács Albert, ev. ref. theol. akadémiai tanár, volt
országgyűlési képviselő. 1838—1904. —- Kegyeletük
jeléül emelték hálás tanítványai és tisztelői. —- Az igazak
emiékeze áldott!"
A felállított emlékkő ünnepélyes felavatása f. hó
10-én délben történt meg. A kegyeletes ünnepélyen, az
elhunyt özvegyén, kicsiny árváin és rokonságán kívül
jelenvoltak: a dunamelléki ref. egyházkerület képviseletében dr. Darányi Ignácz főgondnok és Szilassy Aladár
egyházmegyei gondnok, a kultuszminiszter képviseletében
Molnár Viktor államtitkár, a budapesti ref. egyház
képviseletében Petri Elek és dr. Szabó Aladár lelkészek,
a ref. főgimnázium képviseletében Laky Dániel és dr.
Pruzsinszlcy Pál, a theol. akadémia részéről a tanárok
és az ifjúság, s ezeken kivül még többen az elhunyt
barátai és tisztelői közül.
Az ifjúság zsoltáréneke után Hamar István igazgató a következő beszéd kíséretében helyezte le a sírra
az emlékre adakozott tanítványok ós tisztelők babérkoszorúját :
„Az igazak emlékezete áldott!" Ez van fölvésve
erre a sírkőre, a melyet Kovács Albert csendesen pihenő porai fölé emelt a hálás kegyelet. S a szentírásnak
e szép, sokat jelentő igéi nem azért vannak fölvésve az
emlékkőre, mert a szokás, a sablon úgy kívánja. Hanem
azért, mert a kinek emlékezetére állítottuk s a kinek
kihűlt porai itt pihennek, a szó valódi értelmében igaz
vala, a kinek neve, emlékezete áldott leend mindazok
között, a kik őt ismerték s becsülni, szeretni megtanulták.
Hogy ki volt ő, kinek a hálás kegyelet ez emlékkövet emelte, csak pár szóval jelzi ez a gyászos sírkő :
„Székelykeresztúri Kovács Albert, ref. theol. akad. tanár,
volt országos képviselő. 1838—1904." Az idegen, a ki
a temetőnek e csendes kertjében járva, elolvassa ezt
a rövid föliratot, talán meg sem állapodva halad tovább.
Szeme talán díszesebb emlékkőre esik, talán többet
mondónak látszó, talán poétikusabb fölirat ragadja meg
figyelmét. De mi, kik e sírhalom körül állunk s kik az
emlékkő fölállításában buzgólkodánk, tudjuk, hogy ez
az egyszerű kő nagy szellem földi porhüvelyének nyugvó
helyét jelzi, s a rövid, feltűnést nem keltő fölirat csak
annak a férfiúnak puritán egyszerűségét jellemzi, a kinek
emlékezetére ez a sírkő állíttatott.
Nincs helye és ideje annak, hogy Kovács Albert
pályafutására, munkálkodására s egyháza s hazája szolgálatában szerzett érdemei méltatására kiterjeszkedjem.
Megtettük ezt, a mikor kihűlt porait ide helyeztük s
elhunytáról intézetünk történetében és kerületünk közgyűlésén megemlékeztünk. Legyen elég most csak annyit
mondanom, hogy a budapesti theologiai akadémia és a
dunamelléki egyházkerület történetének lapjaira Kovács
Albert, a maga nagy szellemével, hajthatatlan, egyenes
jellemével, hűséges, odaadó munkálkodásával önmaga
írta föl nevét kitörölhetetlen betűkkel, s elévülhetetlen

érdemeket szerzett, mint tanügyi férfiú és mint ritka
világos értelmű, tiszta jellemű politikus, hazánk újabb
politikai és kulturális fejlődése terén is. De akár mint
egyházi embert, akár mint tanárt, akár mint politikust
tekintjük is, csak egy az, a mit felőle mondhatunk. Az,
a mi e sírkőre is föl van vésve jellemzéseid: igaz vala!
S lehet-e valami drágább, valami, a mi örökéletübb
e -földön, ha nem az a bizonyságtétel, a mit ember felől
embertársai e szavakban tehetnek : ő igaz vala ! ? Lehet-e
emlék aere perennius, ha nem ez a bizonyságtétel? Es
mi, kik Kovács Albertet ismertük, bizonyságot teszünk,
hogy sírkövének fölirata valóban igazat mond, mert ő
mindenekben igaz vala!
S hogy valóban az volt, s hogy a Szentírás szavai
örök igazságot fejeznek ki, a mikor azt hirdetik, hogy:
„Az igazak emlékezete áldott!" — legékesebb" bizonysága
annak ez emlék, a melyet Kovács Albert csendesen pihenő porai fölé emelt a tanítványok és az őszinte tisztelők hálás kegyelete. Az igaz ember iránt való áldó
emlékezés gyűjtötte össze az emlékkő költségeit; s ha
azokra a sorokra gondolok, a melyeknek kíséretében az
adományokat beküldötték, nagyítás nélkül azt mondhatom,
hogy ebben az egyszerű emlékben az igazak emlékezetét kisérő és föntartó áldás nyert látható és az enyészettel, a feledéssel hosszú időkön át megküzdeni képes
megtestesülést.
Az emlékkő, a melyet a hála és a kegyelet emelt
Kovács Albert nyugvó porai fölé, íme áll. Úgy állítottuk
ezt föl, úgy vetettük meg ennek fundamentumát, s oly
anyagból emeltük, hogy biztosan álljon s a fölötte átcsapó
viharnak zúgó szele, az idő vasfoga meg ne ingathassa,
meg ne emészthesse. De mégis, a mit ember kézzel alkot,
csak elmúlandó és az enyészet martaléka. Jöhet földindulás, mely megrendíti ez emlék alapjait; jöhet vihar,
a melynek rohanó szele ledöntheti e piramist; az idő
vasfoga belevághat és porrá őrölheti kemény kövét: esak
egy nem lehet, az, hogy Kovács Albert szellemi alkotásait s
alkotásai által szerzett érdemeit valami elfeledetté tehetné
és az ő áldott emlékezetét lelkünkből kiolthatná, mert
ő igaz vala és az igaznak emlékezete örökké áldott!

Albert özvegye azonban kijelentette, liogy ez Összegre
nem reflektál, hanem férje emlékét örökre fentartandó
alapítványképen a theoiogiai akadémiának kivánja adományozni.

KÜLFÖLD.
K ü l f ö l d i szemle.

A német történetírók ez évi április 21-én Stuttgartban tartott (9-dik) nagygyűlésén Tröltzsch, heidelbergi
tanár, az ismert nevű vallástörténetíró, nagyérdekű előadást tartott „A protestantizmus, jelentőségéről a modern
világ fejlődése tekintetében" czímmel, mely azóta a nagyhírű Sybel-féle folyóiratban s önállóan is megjelent. Főbb
gondolata az, hogy a protestantizmus nem egységes, sőt
inkább folytonos fejlődésben („etwas Werdendes") van;
hogy különbséget kell tennünk annak régebbi és újabbi
alakja között, s hogy az utóbbi a modern világnézetnek
erősebb behatása alatt áll, mint megfordítva, s végül,
hogy a régebbi protestantizmusnak lutheri alakja sokkal
nagyobb mérvben képviseli még a középkori világfelfogást, mint sokan hiszik ós gondolják. Daczára annak,
hogy Luther a világegyház fogalmát megdöntötte, mégis
megmaradt az egyháznak, mint supranaturális iidvintézetnek régi fogalma. Ezenfelül a protestantizmusban van
a középkori aszkezisnek jókora adagja, a mennyiben a
szerzetesség középkori alakját ugyan elvetette, de azért
megtartotta Augustinus ama felfogását, a mely szerint a
nemi ösztön bűn s az eredendő bűnt a nemzés propagálja az emberiségben. Hozzájárul még az is, hogy a
protestantizmus régebbi alakja még csak meg sem kisérlette a nyers büntető törvényhozás enyhítését, nem alkotta meg a világi államot s a politika önálló ethikáját,
hanem a helyett vallásos intézménynek deklarálta az
államot (főleg az ó-prot. felfogás 1), keresztyén egyházi
értelmet adott a felsőbbségnek és ezzel hatalmasan növelte
az autokratizmust. A tulajdonképeni demokráczia eredetileg a kálvinizmus előtt is idegen. Az emberi jogok
alapeszméi nem tőle, hanem az általa oly hevesen támaEzzel az áldó emlékezettel álljuk körül e sírt s dott újrakeresztelőktől származnak. Végiil a régebbi
" tesszük le arra az érdemet jutalmazó, örökzöld babért! protestantizmus ép oly kevéssé teremtette meg a modern
Ti, kihűlt porok, nyugodjatok csendesen, a boldog föl- tudományt, a mint másrészt a modern művészet sem
támadás reményében ! Te, Kovács Albertnek örök életbe vezethető vissza ő reá közvetlenül. A humanizmus és
költözött lelke pedig lengj körül bennünket, s taníts meg az újrakeresztelők mozgalma a perifériákon sokkal naszeretni, építeni egyházat és hazát, hogyha majd mi is gyobb befolyással volt a modern világfelfogás megalkoelköltözünk, lehessen a mi emlékezetünk is, miként a tied, tására, mint a protestantizmus, a mennyiben ő még az
egyházias jellegű kultura régióiban mozog. Ezzel azonmiként az igazaké: örökké áldott!
ban
megtörte a régi világfelfogás kemény dióját, hogy
A beszéd elhangzása és a koszorú elhelyezése után
az
üdvbizonyosság
elérésének kérdését a külvilágból a
még a theoiogiai ifjúság énekelte el a XC. zsoltár első
személyes
meggyőződés
terére vitte át; az érzéki sákraversét, s ezzel véget ért a kegyeletes ünnepély.
mentumi üdvhatást psychologiai indokokra vezette vissza,
Az emlékre begyűlt összegekről s a kiadásokról
s ezzel a személyiség önállóság'át s a szellemi bensősé"legközelebb e lap hasábjain fog nyilvánosan elszámolni
és szabadság jogát emelte érvényre a valláserkölcsi dola tanári kar. Már most is jelezhetjük azonban, hogy az
gokban. S a mennyiben ettől a követelménytől el nem
adományokból körülbelül 1000 korona maradt ínég fenn,
áll, s annak tudatát folyton ébren tartja, annyiban
a mely az árvák javára lett volna elhelyezendő. Kovács
50

nélkülözhetetlen gondolateleme a protestantizmus a kultúra további haladásának s a modern világnézet folytonos
kifejlődésének. íme ilyen magvas gondolatokkal végződött a német történetírók 9-dik nagygyűlése. Ezekhez
hasonló gondolatokat hirdetett Harnack is „A keresztyénség lényege" cz. történeti művében.
*
*

*

Meeklenburg - Sverin nagyherczegség területén az
1905. év végén volt 473 luth., 1 ref. s 2 róm. kath.
templom (Sverin és Ludvigslust városában); továbbá 52
luth., 3 róm. kath. (Rostock, Wismar és Heiligendainmban), 1 gör. kath. (Ludvigslustban) s 1 irvingiánus
(Rostockban) kápolna. Az izraelitáknak mindössze 23
zsinagógájuk van. Az iskolák száma a következő: 23
nyilvános felsőbb, 1200 polgári és nép-, 524 földbirtokos és iparos s 72 magániskola. A luth. tartományegyháznak az 1900. évi népszámlálás adatai szerint volt
529,308, a ref. egyháznak 621, a róm. katholikusnak
8124, a gör. katholikusnak 50, az irvingiánusnak 319
s az izraelitának 1763 hivője. Az 1904. év születései közül 15,321 volt törvényes s 1935 törvénytelen,
vagyis 8'92% születésből 1 gyermek törvénytelen. Az
utolsó 10 év alatt 8 25% születésre esik 1 törvénytelen
gyermek. A legújabb morálstatisztika épen nincs kedvező
arányban a mecklenburg-sverini tartományegyház annyira
hangoztatott hitvallásos theologiájával és merev lutheri
orthodoxiájával. Mert hát az ev. keresztyénség lényege
nem is a tan, az orthodoxia, hanem a valláserkölcsi élet.
*

*

*

Müller Károly, erlangeni ref. theol. tanár ós ismert
nevű egyháztörténetiró, nagyérdekű előadást tartott az
ev. egyházi egyesület május 2-ikán Stuttgartban tartott
közgyűlésén „Keresztyénség és monizmus" czímmel. Mély
és beható fejtegetéseiben azokra a nehézségekre utalt,
a melyekkel a monizmussal folytatott küzdelemben találkozik az ember, a mennyiben a monizmus lényegesen
különbözik a materializmus közönséges felfogásától. Gyökeres hibája a monizmusnak abban van, hogy nem tud
számolni az ember személyiségének általánosan tapasztalható tényével, a mit az előadó érdekes és tanulságos
példákkal is megvilágított, a monizmus Háckel-féle irodalmából. Az ember személyes jellegének érzésével és
tudatával meg van adva az Én és Te dualizmusa. A
keresztyén álláspont szilárdan ragaszkodik a földi érzéki
és földöntúli érzékfölötti élet különbségéhez, vagyis az
eschatalogiához. De a monizmus is végiü azt hirdeti,
hogy Isten lészen minden mindenekben.
Ugyanerről a kérdésről értekezett Weitbrecht prelátus is „Modern reménytelenség és keresztyén remény"
czímmel, s szembeállította a materializmus, monizmus,
pesszimizmus, buddhizmus, Nietzsche s a szoczializmus
modern eszmeáramlatainak szegényes reménytelenségét
a keresztyénség gazdag reményével. E rendszerekkel
szemben a keresztyénség gazdag valláserkölcsi világnézete
minden pontjában felemelőnek és életteljesnek mondható.
*

*

*

A brit és külföldi bibliai társidat mult évi közgyűlésén jelentették, hogy az utolsó évben hat millió
biblia-példány kelt el. Azoknak a nyelveknek a száma,
a melyeken a társulat a bibliát nyomatta, már meghaladja a 400-at. Az utolsó évben még 11 új nyelven nyomatták azt. Ezek között szerepel a „Ladakhi" nyelv,
melyet Tibet határain, a „Singpha", a melyet keleti
Assamban, a „Kulivin", az új Hebridák egy szigetén, a
„Zigula", Keletafrika német gyarmatainak területein s
a „Saa", a melyet a salamoni szigeteken, s az az arabs
köznyelv, a melyet a műveletlenebb arabs népelemek
Egyiptomban beszélnek. Itt megjegyezzük még, hogy a
biblia kulturális értékéről nagyszerű kijelentést tett
Roosevelt is, az északamerikai Egyesült-Államok érdemes
elnöke, a következőkben: „A bibliai társulatok a józan
gondolkozású polgárok hálájára és elismerésére méltók
és érdemesek, mivel az egész emberiség szellemi jólétét
mozdítják elő. Országunk társadalmi átalakulása s egész
szellemi fejlődésünk a biblián alapul. Megtisztult vallásosságunkat és erkölcsiségünket abból merítjük. A biblia
terjesztésének korlátozása vagy betiltása kimondhatatlan
kárt okozna a mi művelődésünk legmagasztosabb czéljainak. Mi amerikaiak nagyon sokat köszönhetünk a bibliának, s legfőbb ideje, hogy azt elismerjük s tartozásunkat vele szemben lerójuk."
*

*

*

A „De propaganda Fide" czímű s 1904-ben megjelent műnek hivatalos adatai szerint a pápás propaganda
költségeinek legnagyobb részét Francziaországból kapta
ós pedig 3,510,043 frankot. Francziaország után rögtön
az amerikai Egyesült-Államok jönnek 784,714, Belgium
366,735, Elszász-Lotharingia 335,540 és Németország
330,365 frankkal. A propaganda évi adományainak főösszege 6.403,307 frank. Volt idő, midőn Francziaország
ez adományoknak 2 / 3 részét szolgáltatta be. Épen nem
csodálkozhatunk tehát azon, ha még ma, a legújabb
egyházpolitikai események daczára is, a pápa olyannyira
szerelmes „az egyház legidősebb leányába". Továbbá az
is tény, hogy Francziaország eddigelé a legtöbbet áldozott a Péter-fillérre s hogy a pogány országokban működő
róm. kath. misszionáriusok 2 / 3 része Francziaországból való. Ép azért fájlalja is a pápa s a franczia róm.
kath. egyház, hogy politikai befolyása a keleten oly
annyira meggyöngült. Összehasonlítás kedvéért megemlítjük még azt is, hogy legújabban a mohamedán kolostorokból Észak-Afrikában több, mint 400 mohamedán
misszionárius indult a messze keletre s közülök 100 KeletAfrikába. Mindannyian fanatikus buzgalommal a keresztyén misszió ellensúlyozására s az izlam terjesztésére
vállalkoztak.
Végül tanulság okából közöljük, hogy a legújabb
pápás statisztika szerint a kapuczinusok rendjének van
55 rendi tartományában 713 kolostora és 9970 rendi
tagja és pedig 4848 papja, 1238 klérikusa és 3184 laikus
testvére. A kapuczinusok rendjének kiilmissziójában 384
misszionárius van elfoglalva. 35 missziói területe van és

pedig 6 Európában, 10 Ázsiában, 3 Afrikában, 13 Amerikában és 3 Ausztráliában. Magának a rajna-westfaliai
rendtartománynak van 15 kolostora 279 taggal. Nyolcz
páter ós ugyanannyi laikus-testvér Bállomálon, a Karoliniszigeteken működik.
l)r. Szlávik Mátyás.

NEKROLOG.
KULIFAY

ISTVÁN

(1875—1006.)

Ismét egy szerény, szorgalmas munkás hunyta be
örök álomra szemeit: Kulifay István, a kis Kun-Csorba
érdemes lelkész-tanítója.
Született Tordinczén, 1875. október 6-án. Iskoláit
Szekszárdon, Halason ós Budapesten végezte. Gimnáziumi
és theologiai pályáján sohasem volt úgynevezett csillag,
hanem szerény, hangyaszorgalmú munkás, a kinek szelídsége egyaránt megnyerte tanárai és tanulótársai szeretetét.
Theologiai pályája végeztével a szlavóniai Kórógyon
és Harasztiban volt rövid ideig adminisztrátor, majd
a hírhedt Strossmayer-féle fanatikus panszlavisztikus
presszió következtében áttért maradéki magyarokhoz
rendelte boldog emlékezetű Szász Károly püspök. A
magyarságukért rajongó maradékiaknak, hol csendőrfedezet alatt a horvát iskolában, hol pedig egy akkori
érdemes presbiternek — Sárossi Józsefnek — félszerében hirdette az igét. Gondos és hű munkálkodásának
eredménye a csakhamar felépült új parókhia, imaház és
iskola lett. Innen Újvidékre s ismét Kórógyra került;
nemsokára azonban megint Maradékra tért vissza, az
utána vágyakozó maradékiak kérő szavára, kik mindent
elkövettek, csak hogy körükbe vissza térjen. Másfél évi
nehéz munkálkodás után azonban, a mikor látta, hogy
a pártoskodást le nem csillapíthatja, saját kérelmére
Jász-Kerekegyházára rendelték. Ez alatt az idő alatt
szerzett templomnak való telket, s építéséhez szükséges
mintegy 80,000 téglát; hívei pedig folyton szaporodtak
újabb áttérések folytán. Jász-Kerekegyházáról Illavára
nevezte ki az igazságügyi miniszter fegyházi lelkésznek.
Innen, saját kérelmére Váczra helyeztetett át, honnan
a kun-csorbaiak hívták meg lelkész-tanítónak. Itt érte
utói, harmadik félévi lelkészi szolgálat után, 31 éves
korában halála, f. évi május hó 26-án.
Sokat próbált, sokat dolgozott. Az isteni gondviselés nehéz helyekre állította. Maradék egészen, KunCsorba nagy részben neki köszönheti megalakulását és
szerveztetését. Alapító és szervező munkájában az alaposság és pontosság jellemzi; hogy pedig egyik helyen
sem végezhette be teljesen munkáját, az Maradékon a
fiatal korával járó tapasztalatlanságából folyó zavaroknak, Kun-Csorbán pedig kora halálának tudható be.

A lelkek mélyére liató gyönyörű imádkozásával és
Isten ajándékozta szép szónoki tehetségével a rajongásig
szerettette meg magát híveivel, kik áhítattal s igaz
ragaszkodással csüggöttek ifjú papjukon, s ha valamelyik gyülekezetből távozott, évek múlva is megsiratták.
Egyénisége magába zárkózottság színét viselte magán,
pedig hallgatag külsője mélyen érző szerető szivet takart,
így ismerték, kik közvetlen környezetét alkották és a
kik nem restelték a fáradságot, hogy mélyebben tekintsenek be lelki világba.
Temetése május hó 29-én, d. e. 9 órakor ment
végbe. Temetésén esperese vezetésével megjelent a
környékbeli papság egy része, valamint a törökszentmiklósi
és kisújszállási tanítók teljes számban, a messze földről
koporsójához zarándoklott testvérek, rokonok, az egész
gyülekezet apraja-nagyja. Messze távolban kesergő öreg
atyját, kinek édes reménye szállott vele sírba, betegség
tartotta vissza szelid jó fia temetésétől. A háznál öreg
tiszttársa, Yaday Ferencz úr búcsúztatta el, a temetőben
pedig szerető jó barátja és egykori tanulótársa Makiári
István.
Hirtelen lefolyt betegsége és bekövetkezett halála
megtagadta tőle azt is, hogy megszólalhassanak felette
azok a harangok, a melyeknek beszerzésére rövid idő
alatt tekintélyes alapot teremtett!
Nyugodjék békével, a boldog feltámadás reménye alatt!
Fráter.

EGYHÁZ.
A budapesti V—VII. ker. ref. helyi bizottság
f. hó 7-én ülést tartott a rózsa-utczai imateremben. Az
ülésen Kovács Emil helyettes lelkész kegyeletes szavakkal emlékezett meg Bocskay Istvánról és a bécsi béke
háromszázados évfordulójáról, s ezt az emlékezést jegyzőkönyvükben örökítették meg. Ezután a templomépítési
mozgalom újabb eredményeiről számoltak be. Újabban,
adományokból 891 K 20 f., részlettörlesztésekből 739 K
folyt be a szent czélra. Magán az ülésen Tóásó Pál
500, Földes Géza 50 koronát ajánlott fel. A templomépítési alap jelenleg 56,388 K 45 fillér. Nagyon elősegíti a templomépítési mozgalom sikerre jutását az a
körülmény, hogy a főváros, a Kemnitzer- és Izabellautcza sarkán egy ingyen telket engedett át a templom
számára.
Lelkészi értekezletek. A pozsonyvidéki evang. papi
konferenczia f. hó 6-án tartotta meg gyűlését Pozsonyban, Trsztyénszky Ferencz esperes elnöklete alatt. A
megnyitás után Maliarik János nagylévándi lelkész tartott Máté 28:19. felett bibliamagyarázatot, fejtegetvén
a keresztség sákramentomát és ennek felfogásában az
evang. és a baptista egyház felfogása között levő különbséget. Hollerung Károly, ügyvezető elnök Vogrinecz
karinthiai r. kath. pap „Nostra maxima culpa" czímű
munkáját ismertette, annak jellemzéséül, hogy vannak
emberek a r. kath. papi státusban is, a kik belátják
egyházuk tanításainak téves voltát; szeretnének is rajta
segíteni, de mégsem képesek magokat Róma ölelő karjai
közül kiszabadítani. Schöniviesner Kálmán pozsonyszent-

györgyi lelkész a lelkészi nyugdíjintézet alapszabályainak
átdolgozásáról és a lelkészi nyugdíj felemeléséről értekezett. Határozati javaslatai alapján kimondta a konferenczia a nyugdíjintézet alapszabályai átdolgozásának
szükségességét és pedig oly módon, hogy a lelkészi
nyugdíj, valamint az özvegyi ellátási díj és az árvaneveltetési járulók, addig is, míg a 48. XX. végrehajtása
folytán a teljes fizetésnek megfelelő nyugdíj biztosítható
volna, méltányosan emeltessék és 40 szolgálati óv után
ne csak hogy esedékessé váljék a nyugdíj, hanem a
tovább szolgálni kívánó lelkész legyen köteles szolgálatképessége igazolására. Biszkup Béla németgurábi lelkész
a Gyurátz Ferenez püspök által szerkesztett „Keresztyén
családi emlékkönyyí£-et ismertette, s az értekezlet elha
tározta az emlékkönyv felkarolását. Rásó Mihály alsószelii lelkész egy vallássérelmi ügyet jelentett be, a
mely azt igazolja, hogy a r. kath. papság az áttérésre
vonatkozó állami törvényeket még mindig nem veszi
semmibe sem. Az ügy, mint vallássérelem fog felterjesztetni az illetékes egyházi hatóságokhoz. A tartalmas
értekezletet az elnök imádsága rekesztette be. — A
pápavidéki ref. lelkészi kör f. hó 13-án Pápán tartotta
meg ülését. Felolvasásokat tartottak: Nagy Árpád acsádi
lelkész a próbaénekeskönyvről, Vikár Vincze a lelkészi
és tanítói díjlevelek átalakításáról és Kiss József esperes
az 1848. XX. végrehajtásáról.
A két prot. egyház közös bizottsága f. hó 19-én
ülésezik Budapesten, az evang. egyház Deák-téri épületében. Az ülés tárgya az 1848. XX. végrehajtása tárgyában kelt kormányválasz leend.
Dr. Moody András távozása. A napokban két,
mindenek által nagyra becsült ember távozik el fővárosunkból és hazánkból: dr. Moody András, a budapesti
skót misszió nyugalomba vonult lelkipásztora és nővére
Miss Moody. Visszatérnek szülőföldük fővárosába, Edinburghba, hogy hűségesen végzett munkájuk után a hazai
földön találják meg megérdemelt nyugodalmukat. Dr.
Moody András hosszú évtizedeken át állott a budapesti
skót zsidó-misszió élén, nagy tudással, lankadatlan buzgalommal, igazi evangéliomi szellemmel vezetvén annak
ügyeit s virágoztatván fel a missziói iskoláját. E tekintetben való érdemeit egyháza és a misszió elöljárósága
mindenkor elismeréssel méltányolta. De távozásakor kell,
hogy meghajtsuk előtte és az őt hűséggel támogatott
nővére előtt az elismerés zászlaját, mi magyar protestánsok s különösen mi, budapesti kálvinisták; mert ők
nemcsak a zsidó-misszió terén, hanem a mi egyházi
életünkben is el nem évülhető érdemeket szereztek maguknak. Dr. Moody őszinte szeretettel viseltetett irántunk,
magyar protestánsok iránt, s mindenkor mint erős kapocs
állott a skót szabad egyház és hazai egyházunk között.
Nemcsak hogy rokonszenves ismertetéseket közölt rólunk
a skót egyházi folyóiratokban, de rajta volt, hogy a skót
szabad egyház és a magyar kálvinizmus között a testvéri
érzés a személyes érintkezés által is erősíttessék. A skót
szabad egyház missziói bizottsága által stipendiumokat
szerveztetett magyar ref. theologusok számára, hogy azok
felkereshessék az edinburghi Free Church College-t s
ott tanulmányaikat bővíthessék és ihletet nyerjenek a
hőséges egyházi szolgálatra. Egész serege a magyar ref.
lelkészeknek és tanároknak neki köszönheti azt, hogy
külföldi tanulmányutakat tehetett és a skót szabad egyház eleven, munkás életének látásából, tanulmányozásából inspi'rácziót nyerhetett a munkára. Részt vett dr. Moody
még a budapesti ref. egyház fejlesztésében is. Az Erzsébet-körúti imaházban éveken át rendezett missziói összejövetelekkel ő indította meg az V—VII. kerületekben az

egyházszervező mozgalmat. A Svábhegyen nyaranta istentiszteleteket tartott s ezzel megvetette a svábhegyi gyülekezet alapját, nemcsak, hanem tekintélyes összeget is
gyűjtött az ott emelendő ref. templom számára. Nyugalomba vonulása után is itt maradt közöttünk, és a skót
bibliaterjesztő-társaság vezetését vállalván magára, ezzel
is csak magyar prot. egyházunk nagy érdekeit szolgálta.
Az utóbbi időben egészsége megrendült, s épen ez az
oka annak, hogy a munka eszközeit letéve, hazájába
kiván visszatérni nyugalomra. Távozása őszinte fájdalommal érint bennünket, s csak az vigasztal, hogy, ígérete
szerint, hű barátunk, támogatónk marad ezentúl is. Ertjük,
tudjuk, mi vezeti el őt és nővérét közülünk: a szülőföld
után való vágyakozás. Nem is tartóztatjuk őket. Csak
azt kívánjuk, hogy az az édes szülőföld adja meg nekik
minél hosszabb ideig a csendes, zavartalan nyugodalmat!
Mi áldással kisérjük őket útjukon s áldással emlékezünk
meg róluk mindenkoron!
A szepesmegyei evang. lelkészegyesölet f. hó
26-án Késmárkon tartja meg gyűlését, a következő napirenddel: 1. Istentisztelet, az úrvacsora kiosztásával. 2.
Elnöki megnyitó. 3. Tárgyalások a jegyzőkönyvek nyomán.
4. Á pénztáros és könyvtáros jelentése. 6. Előadások:
Ratzenberger : Az öngyilkosságról; Tretzler : A keresztyénség lényegéről; Weber: Híveink számarányáról. 7.
Indítványok.
A presbiteriánus világszövetség gyűlése, a mely
július hó l-re Prágába hivatott össze, közbejött akadályok miatt aug. 15. és 16. napjaira halasztatott el. A
magyar ref. egyház is tagja a világszövetségnek. Lesz-e
hivatalos képviselője a prágai gyűlésen ?
A barsi ref. egyházmegye f. hó 21-én Léván
fogja megtartani közgyűlését.
A somlyóvidéfei evang. lelkészegylet f. hó 6-án
tartotta meg értekezletét Pápán. A gyűlés mély részvéttel vette tudomásul, hogy elnöke: Gyurátz Ferenez
püspök, nejének súlyos betegsége miatt nem jelenhetett meg. Az elnöki széket Borbély Sándor dabronyi
lelkész foglalta el. A könyvtárra vonatkozó jelentések
meghallgatása után az egységes liturgia kérdése került
megvitatás alá, a melynek során több jelentékeny változtatás keresztülvitelét és egy egységes: magyar, tót,
német és vend nyelvű agendás könyv készítésének szükségességét mondották ki.
Nyilt levél. A Skót Egyesült Szabad Egyház azon
bizottsága, a mely a külföldi ösztöndíjakat kiosztja, felkért arra, hogy gyűjtenék adatokat azok felől, a kik
az edinburghi New College-ban tanultak, mint magyar
theologus növendékek. Tisztelettel kérem azért szeretett
kollégáim közül azokat, kik valamikor ösztöndijat nyertek
a Skót Egyesült Szabad Egyháztól, legyenek szívesek
felelni a következő kérdésekre: 1. Melyik évben volt
Skótországban? 2. Mennyi időt töltött ott? 3. Melyik
magyar theologia növendéke volt? 4. Visszatérése óta
hol és milyen állásban működött? 5- Jelenleg hol és
milyen állásban van? 6- Volt e irodalmi működése s ha
igen, miféle ? 7. Külföldi tanulmányainak és tapasztalalatainak vette-e hasznát? 8. Kik voltak társai, kikkel
együtt ment Skótországba és mit tud azokról ? — Becses válaszukat június 30-ig szíveskedjenek czímemre
megküldeni. Webster Jakab ref. lelkész Budapest, V.
Hold-utcza 17.
Az 1906. évi állami költségvetés és a prot. egyházak. Wekerle Sándor miniszterelnök f. hó 13-án terjesztette be a képviselőházhoz az 1906. évre szóló állami
költségvetést. A kormányprogrammban elhangzott nyilatkozat után azt hittük és vártuk, hogy ez a költségvetés

olyan tételeket is fog tartalmazni, a melyek a prot. egyházaknak, ha nem is tőkében való dotálására, de legalább
is budgetszerű olyan mértékű segélyezésére vonatkoznak,
a melyek mellett a prot. egyházak végrehajthatják reformjaikat és testet adhatnak tervezetben kész újabb
alkotásaiknak. A beterjesztett költségvetés azonban, megvalljuk őszintén, leforrázta eme reménységeinket. A
kultuszminisztérium költségvetésének a főiskolákat illető
része emelkedett ugyan 529,000, a középiskolákat illető
része 1.702,000, s az egyházi szükségleteket és a lelkészi javadalmak kiegészítését illető része 700,000 koronával ; de, eltekintve attól, hogy a részletek ismerete
nélkül még nem tudjuk, hogy ezek a többletek miként
osztatnak fel a fő- és középiskolák és az egyházak
között, s mit nyernek abból a prot. iskolák és egyházak,
— egy szó említést sem találunk az expozéban arról,
hogy a két protestáns egyháznak az 1848. XX. t.-cz.
szellemében leendő felsegítését hogyan s miként kívánja
a kormány keresztülvinni. Ezt látva, megcsalódva érezzük
magunkat. Miután azonban ismeretlen még előttünk a
48. XX. végrehajtása tárgyában a prot. közös bizottsághoz
intézett kormányleirat tartalma," s miután nem akarjuk
a különben is felizgatott kedélyeket még inkább izgatni,
véleményünket majd csak akkor mondjuk el, ha a kormányleirat tartalma a ref. zsinatnak f. hó 20-án megtartandó ülésén publikálva lesz. Annyit azonban már
most is mondhatunk, hogy a kormányválasz kielégítő
voltában, az előzmények után, nem igen reménykedünk.

I S K O L A .
Állatorvosi doktorátus. A király, Darányi Ignácz
földművelési miniszter előterjesztésére, jóváhagyta az
állatorvosi doktorátus új szabályzatát, a mellyel a budapesti állatorvosi főiskolát a doktorrá avatásnak, illetőleg
a Doctor medicinae veterinariae czím adományozásának
jogával ruházta föl. — Ezt a hírt tulajdonképen annak
illusztrálására közöljük, hogy íme más főiskolák megkaphatják a doktorrá avatás jogát, csupán a magyar
prot. egyház főiskolái nem tudnak ehhez hozzájutni.
A budapesti ref. theol. akadémián f. hó 14—15.
napjain folytak le az évzáró osztályvizsgálatok s 15-én
történt meg, az ösztön- és a pályadíjak kiosztásával,
az iskolai év ünnepélyes bezárása. Lapunk zárásakor
a részletes eredmények még ismeretlenek levén, azokról
csak a jövő héten számolhatunk be.

EGYESÜLET.
A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság június
7-én Hegedűs Sándor elnöklete alatt s Szöts Farkas
titkár, dr. Bcdlagi Géza, dr. Dobrovics Mátyás, Farkas
József, Hamar István, dr. Horváth Ödön, dr. Mas&nyik
Endre, dr. Nagy Dezső, Petri Elek, Szilassy Aladár
választmányi tagok, Bendl Henrik pénztárnok és Kovács
Sándor társulati tag jelenlétében választmányi ülést tartott. Először a mult évi számadásokat vizsgálták meg s
azokat minden tekintetben rendben találván, Bendl Henrik
pénztárnoknak a felmentvény megadását javasolták. A
Társaság jövedelme 17,881 K 33 fillér, költsége 15,711 K
11 fillér, alapszabályszerű tőkésítése 868 K 8 fillér,
pénztármaradványa 1302 K 14 fillér. A népszerű iratok

előállítására szolgáló Károli-alap bevétele volt 11,687 K
54 fillér, kiadása 8174 K 79 fillér, pénztármaradványa
3794 K 75 fillér. A Társaság tőkevagyona 124,625 K
60 fillér. Ezzel szemben a tagdíjak hátraléka 15,912
korona. Ezután megállapította a választmány az 1907.
évi költségvetést, mely 16,713 K bevételt, 16,305 K
69 fillér kiadást és 407 K 31 fillér fölösleget irányoz
elő. Örömmel vette tudomásul a választmány, hogy a
Koszorú forgalma több, mint 50%-kal növekedett, a mi
az eladásban résztvevő lelkészek és tanítók fokozott
buzgóságának köszönhető. A Koszorú-füzetek 1905. évi
forgalma 33,068 példány, tiszta bevétele 1531 K 6 fillér,
költsége 1236 K 43 fillér, jövedelme 294 K 63 fillér.
A Házi Kincstár kelendősége is emelkedett, mert a
mult évben 1512 kötet kelt el belőle, míg az előző
évben csak 623 kötet; de azért ez a kiadványsorozat
még mindig nem képes a saját költségeit fedezni. A
vegyes kiadványokból 477 K 72 fillér volt a bevétel.
Nagy és jogos reményt fűz a választmány ahhoz az
egyességhez, melyet a M. P. I. T. vezetősége a Londoni
Traktátus-Társasággal kötött, s melynek értelmében ez
a nagy tevékenységű társulat a M. P. I. T. kiadványainak tömeges terjesztésére vállalkozott, s egyebek között
arra is, hogy Amerikában lakó magyar hitfeleinket ellátja
népszerű vallásos iratokkal. A választmány a kötött,
egyességet jóváhagyta és az ügyvivő elnöknek, a titkárnak és Webster J. lelkésznek az egyesség létesítése
körül kifejtett tevékenységükért köszönetet szavazott. A
május eleje óta életbe lépett egyesség alapján a Traktátus-Társulat már több, mint 20 ezer példány Koszorúfüzetet vett át a M. P. I. T.-tól. Az idei hajdúböszörményi nagygyűlés idejét szeptember 29—30 és október
l-re a választmány véglegesen megállapította, s a gyűlés
előkészítésére, a programm megállapítására az elnököt
és titkárt fölhatalmazta, s a programm bejelentett pontjait jóváhagyta. E szerint a nagygyűlést a Társaság
egyidejűleg és részben közösen tartja a tiszántúli egyházkerület egyházi értekezletével. Szeptember 29-dikén
érkezés Hajdúböszörménybe s az esti órákban különkülön adminisztratív gyűlést tart a M. P. írod. Társaság
és az egyházkerületi értekezlet. 30-án közös hálaadó
istentisztelet lesz, a mely alkalommal Geduly Henrik
nyíregyházi lelkész imádkozik és Dicsöfi József debreczeni lelkész prédikál. Istentisztelet után a Bocskayszobor ünnepélyes leleplezése tartatik, melyet a hajdúmegyei és böszörményi Bocskay-szoborbizottság rendez.
Ünnepély után közös ebéd. Másnap, október 1-én a
M. P. I. T. és a tiszántúli értekezlet közös díszülése,
melyet megnyit a M. P. I. T. elnöke, Hegedűs Sándor
és berekeszt a tiszántúli értekezlet elnöke, gróf Dégenfeld József. A Bocskay egyházi érdemeit méltató ünnepi
beszédet tartja Balogh Ferencz debreczeni theol. tanár,
a Bocskay politikai-nemzeti nagyságát méltatja dr. Körössy Kálmán debreczeni ügyvéd. Öktóber 1-én délután
visszautazás. — Végül még néhány kisebb ügyet intézett el a .választmány.
A nagypénteki református társaság jótékony,czélú sorsjátékának f. hó 9-re kitűzött húzását október
31-re halasztották, a mikor a húzást föltétlenül megtartják. A jótékonyczélú sorsjátékot az elziíllésnek induló
gyermekek megmentéseért rendezik. így méltán számíthat
minden nemes lélek , áldozatkészségére.
A budapesti ref. ifjúsági egyesület választmánya
legközelebb tartott ülésében Forgács Gyula titkár indítványára kimondta, hogy a jövő munkaévben, azaz a jövő
őszszel megszünteti az eddig szokásban volt gyűléseket,
a melyek mindenike nyilvános jellegű volt. Ezek helyett

az egyesület rendes tagjai számára rendez egy heti gyűlést, s a többi tagok, valamint az érdeklődők számára
heti nyilvános evangélizáló gyűlést. Továbbá, hogy az
egyesület jelenlegi helyiségét (Károly-körút 9.) november
1-től el fogja hagyni és alkalmasabb helyiségbe költözik. — Az egyesület a nyári nagy szünetben csak a
keddi estéken tart í/iS órakor összejöveteleket. Az
egyesületi helyiség azonban minden nap rendelkezésére
áll a tagoknak.

KÜLÖNFÉLÉK.
A legújabb gyógyirány, mely sikerei révén a
társadalom legjobb és legműveltebb köreiben nagyban
terjed: a vérgyógyítás (hemopátia), mely kizárólag a
vér gyógyításával gyógyítja a neuraszténiát és egyéb
idegbajokat, továbbá asztmát, gyomor-, szív- és vesebajokat, köszvényt és görvélykórt és ezen kezelési móddal
a jelenleg általában dívó kezeléssel szemben feltűnően
jobb eredményeket ér el. Ezen gyógymód megalapítója
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki visszatérve az évezreden át uralkodó humoralpathologia elvekhez, csakis a
test nedveinek kóros elváltozásaiban keresi a fent felsorolt betegségek okát és gyógykezelésük által a gyógyulást. Ezen kezelési módra felhívjuk mindazok figyelmét,
kik a fent felsorolt betegségek egyikében szenvednek,
hogy mielőtt valamely fürdőbe vagy gyógyintézetbe mennének, keressék fel ezen gyógymód megalapítóját és
egyedüli művelőjét: Kovács J. dr.-t, kinek ezen czélra
teljesen berendezett rendelő - intézete Budapesten, V.
Váczi-körút 18., I. emelet alatt van.
Egyházi szent edények, úrvacsora-kelyliek, keresztelő kannák és medenczék, borkancsók, oltári gyertyatartókból dús raktárt rendezett be Polgár
Kálmán
budapesti müötvös (üzlete VII. ker., Erzsébet-körút 29.
szám) és az érdeklődő lelkész urak kívánságára stílszerű rajzokkal, tervezetekkel és költségvetéssel díjtalanul szolgál.
Allatápolás. Azon czégek közt, a melyek lósportczikkek és állatgyógyászati készítmények előállításával
és forgalomba hozatalával foglalkoznak, kétségtelenül
az első helyet Kwizda Ferencz János czég Korneuburgban
foglalja el. Ezen jóhírnevű üzlet 1853 óta arra törekedik,
hogy a lóápolás és lósport terén csak a legjobb készítményeket hozza forgalomba. A mint annak idején a
Kwizda-féle korneuburgi marhatáppor és Kwizda-féle
Restitutio-fiuid lovak részére, csakhamar jó hírnévre
tett szert, és megtartotta mai napig, ép úgy talál újabb
időben a Kwizda-féle szabadamazott gummihorzsszalag
és egyéb óvókészülékek lólábak részére a legkedvezőbb
fogadtatásra a lótulajdonosoknál. A Kwizda Ferencz János
czég Korneuburgban kívánatra mindenkinek ingyen és
bérmentve küldi meg szép képes árjegyzékét; a sportkedvelő nem egy gyakorlati újítást fog találni.
Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n .

NYILTTÉR.

SZT. LUKÁCS-FÜRDŐ
gyógyfürdő, Buda.

Téli és nyári gyógyhely.
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszapborogatások, zuhany-massage, vízgyógyintézet, szénsavas-fürdők,
villany-fényfürdők, gőzfürdők, kő- és kádfürdők, gyógyvízuszodák. — Olcsó és gondos ellátás. — C s ú x - , k ö s z v é n y - ,
i d e g - , b ő r b a j o k és a téli fürdőkúra felöl kimerítő prospektust küld ingyen a —

S * T Szt. Lukács-fűrdö igazgatósága Budán. IBRi

Satvator

T e r m é s z e t e s va»raente»

£ithion-forrás
kitűnő

hatású

• ese-, hólyag-, rheuma-,
is k ö s z v é n y b á n t a l m a k n á l , v i z e l e t ! n e h é z s é g e k n é l , e z u k o r b e t e g s é g e k n é l , a l é g z ő - és e m é s z t é s i s z e r v e k h u r u t a i n á l .
Salvator-forrás
igazgatósága
Eperjesen

e^o

forrás
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.
Kivánatra telítésnélkiili töltést is szállít a

Szí. Lukácsfürdő Kútvallalaí Budán,
* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a

Szerk.

HIRDETÉSEK.
MAGYARORSZÁG L E G N É P S Z E R Ű B B
EGYHÁZI M Ü I N T É Z E T E .
jt

CAVORA ÉS HAUSNfiR
EGYHÁZFELSZERELŐ ÉS OLTÁRÉPÍTŐ
MÜINTÉZETE.

Budapest IV., Váczi-utcza 41. sz.
Ajánlja az összes e szakmába vágó egyházi
szerek, ú. m. gyertyatartók, kelyhek, borkancsók, keresztelő kannák, medenczék,
valamint úrasztal-terítők, szószék-térítők,
csillárok, stb. stb. elkészítését és szállítását.
Elismert megbízhatóság, pontos kiszolgálás, jutányos árak.
Költségvetést,

árjegyzéket kivánatra
azonnal küldök.

bérmentve
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Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár,

S T O W A S S E R J.
cs. és k i r . udv. h a n g s z e r g y á r o s

a m, kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb. szállítója

H

Budapest, II. kerület, Lánczhíd-utcza 5. szám.

M

A j á n l j a s a j á t g y á r á b a n k é s z ü l t , elismert, l e g k i v á l ó b b minős é g ű vonós-, húros-, fúvó- és ütőhangszereit.
Speczialista : húros, vonós, fúvóhangszerek készítésében és
javításában.
H a n g f o k o z ő - g e r e n c l a ! m e l y által bárm e l y h e g e d ű , g o r d o n k a , m e l y b e az illesztetik,
s o k k a l j o b b , e r ő s e b b é s l á g y a b b h a n g o t nyer.
B i z t o s siker. Kezesség minden egyes hangszernél. Hegedűbe hangfokozó-gerenda javítással
4 f r t . Régi mesterhegedük vétele és eladása.
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L e g n a g y o b b g y á r é s r a k t á r * Saját
t a l á l m á n y ú ( R á k ó c z i ) tárogató ; á l t a l á n o s a n
elismert legjobb, mely tökéletes solohangszerré általam konstruáltatott. Iskolával 30
forinttól feljebb.
Orgona-harmóniumok. A gyönyörű
hang, melyet a világhírű l e g j o b b gyártmányú amerikai rendszernek elmés szerkezete
elővarázsol, ö n m a g á n a k zeng dicséretet. —
65 f o r i n t t ó l m i n d e n á r b a n k a p h a t ó .
Az összes hangszerek javítása különleges szakszerű
pontossággal, jutányos árban; kezesség minden egyes
hangszernél. — Árjegyzék minden egyes hangszerről
külön, kívánatra bérmentve küldetik. — Kivitel nagyban és kicsinyben.

i^h* Vr^
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Három szenzácziós theologiai újdonság.
I. APOLOGÉTIK4.

III. DEBRECZENI LELKÉSZI TÁB.

Irta: Erőss Lajos debreczeni ev. ref. theologiai tanár.
I. rész Az Istenről. II. rész A világról. III. rész Az emberről. IV. rész A vallásról. Hasonló nagyszabású munka
a magyar theologiai irodalomban még nem jelent meg.
Ára a 356 oldalra terjedő nagy 8-adrét alakú kötetnek
csinos vászonkötésben 8 korona.

(Gyakorlati ev. ref. Papi Lexikon.) III. kötete. Szerkeszti
S. Szabó József felavatott lelkész, debreczeni kollégiumi
tanár. Ezen nagyszabású műnek immár III. kötete jelent
meg. A szerkesztő legnevesebb írói gárdának tagjaival állította össze, figyelembe véve az I. és II. kötetre
beérkezett észrevételeket, úgy hogy ezen kötet világos
kincsesbányája az egyházi beszédek gyűjteményének és
Megszerezhető havi 1 koronás részletfizetésre is.
hisszük, hogy ennek kiadásával szolgálatot tettünk a
nagytiszteletű lelkészi karnak. Ára az 592 oldalra terjedő nagy 8-adrét kötetnek csinos és erős vászonköí r t a : Lévay Lajos sárkereszturi ev. ref. lelkész. A nép- tésben 10 K, Az egész 12 kötetre terjedő mű ára 120 K.
szerű szerző műveinek ez már IV. kötete, melyet bőMegrendelhető havi 2 koronás részletfizetére is.
vebben ismertetni feleslegesnek tartjuk. Szerző munkái
Az itt felsorolt 3 munka együtt egyszerre megközkézen forognak és bátran állithatjuk, hogy a gyakorlati szükségletének megfelelőbb mű még nem jelent rendelve megszerezhető 2 koronás kedvezményes liavi
meg a könyvpiaczon. A kötet tartalmaz 17 egyházi be- részletfizetésre is.
szédet, függelékül szertartási beszédet és imákat, még
Megrendelések küldendők:
pedig 1 keresztelési, 1 egyházkelési, 1 konfirmácziói,
2 esketési ós 1 áttérőhöz intézett beszédeket, részben
és S Á N D O R
megfelelő imádságokkal együtt; négy halotti beszédet H E G E D Ű S
és végül egy emlékbeszédet Szász Károly püspök felett.
előbb László Albert é s társa
Ára a 232 oldalra terjedő nagy 8-adrét alakú kötetnek
protestáns irodalmi könyvkiadóhivatalába
csinos és erős vászonkötésben 6 kor.

II. EGYHÁZI BESZÉDEK.

Megszerezhető 1 koronás liavi részletfizetésre is.

DEBKECZENBEtf, Kossuth-utcza 11. szám.

•awav.iffi ÍK 4 ^aitti^'iiíit
legjobb

Mindennemű

iskolapadok,
i s k o l a - , toi*na-

caászé-Xi éa Iclrályl
xi cHr a r l s z á l l í t ó
H B I M
H .
íudapest, Tbonet-udvar.
- í szállít

Különlegességek; templomok, családi házak, iskolák, irodák stb, részére. Több
mint 100,000 van belőle használatban
Valódi

és

óvodaberendezések

csak ezzel MEIDINGER-ÜFEN
a védőH E I M ^
jegy gyei- ^ H .

és s z a b a d a l m a z o t t

gyermekpadok

Prospektusoké költségvetések Ingyen és bérmentve.
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban.
Budapesten Thonet«udvarban.
M á f i a
v « i é r i a t i t o i s a lO.

gyártása.

Árjegyzékkel készséggel szolgálunk

Országh Sándor

ingyen

orgona- és
harmoniumgyáros

és bérmentve.

eJS

cs. és kir. udvari szállító
R.-Palota ( B u d a p e s t mellett)

ejS e J í eJ^I

Alapíttatott 1861-ben.

Az 1885. évi kiállításon «Nagy diszokle\él» és
nFerencz-József l o v a g r e n d d e l , az 1904. évi veszprémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és elismerés.
Készít kellemes és t ö m ö r hangú, legjobb és legújabb rendszerű orgonákat. Elvállal javításokat
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben vannak. Szolid munka és jutányos árak. Áz orgonák
jóságát mi sera bizonyítja inkább, mint az, hogy
a gyár alapítása óta 400-nál több ú j orgona lett
megrendelve és készítve.
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Árjegyzők

f á r i s i világkiállítás : Grand-Príx. 1900.

ICwizda F e r e n c s

János

és részletes
díjmentesen

tervezet
kívánatra
küldetik.

Orgonaépítósl műintézet.

c \ és kir. osztrák-magyar, kir. román és bolgár
berezegi udvari szállító,
kerületi gyógyszerész Korneaburgban. Bécs mellett.

R i e g e r Ottó
nos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

KWIZDA- féle RESTITUTIONSFLUID

Budapest, YIL, Garay-utcza 48.
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Ferencz József-rend lovagja.
A párisi és bécsi világkiállít ison kitüntetve.

cs. és kir. szab.
mosóvíz,
lovalt
részére.

Legolcsóbb á r h a n és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemesh a n g ú orgonákat szállít. 30 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb á r b a n és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt á r b a n elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kivánatra díjmentesen.

1 üveg á r a 2 korona 80 fillér.
Negyven év óta az udvari istállókban, a k a t o n a s á g és magánosok nagyobb istállóiban használatban van nagyobb m n n k á n á l
elő- ós utóerősítóiil, inak merevségénél stb. Azidomításnál kiváló
m u n k á r a képesíti a lovakat.

Kwizda

Fluidja

Kígyó védjegy (Turista-fluid).
Régi jóhírű a r o m a t i k u s szer
(bedörzsölésre). az emberi test
izmainak erősítésére é s edzésére. Eredményesen használva
turisták, kerékpárosok s lovaglók
által nagyobb túrák titáni erősítésre és erőgyűjtésre.
Á r a 1 j l palaezk 2 K — fill.

A mi gépeink nem

merhetik fel aion üz-

szorulnak

letek, a melyekben
egyedül

ajánlásra.

Csak arra kérünk

árusíttaínak

ügyelni, hogy kellő

eredeti S1KGER varró-

helyen vásároljon.

gépek.

'„ */• „ 1 „ 20 „
Képes Árjegyzék ingyen és
bérmentve.

Főraktár Magyarország részére :
T ö r ö k J ó z s e f gyógyszerésznél
Bpest. Király-utcza 12 és Andrássyút 26. szám

Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16.
Budapest: VII., Kerepeái-at 32.
„
IV., Muzeum-körut 27.
„
VII., Király-utcza 52.
,
„
VI., Teréz-körut 21.
„
II., Fő-utcza 15.
Újpest: Arpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi-u. 14.

HORNYÁNSZKY VTKTOB CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA

BUDAPESTEN.

PROTESTÁNS
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI

Hirdetési díjak :
Két hasábos egész oldal . . . .
Fél oldal
Negyed oldal
Nyolczad oldal
TARTALOM.

Vezérczikk:

fíarla
Mihály.

Jenő.
—

-

40
20
10
5

kor.
kor.
kor.
kor.

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő :
H A M A R
ISTVÁN.

Megjelenik minden

Samu.

—

Iskolaügy:

A

B e l f ö l d : „ N y u g d í j ü g y . " I f j . Györe

Dániel.

Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 filltr.

biblia az ev. ref.

K ö n y v i s m e r t e t é s : K o p o r s ó f e l e t t i i m á k rövid síri s z ó k k a l .
— A z ev. r e f . zsinat.

—
—

középiskolai

Úgy a természeti, mint a lelki, szellemi világban az aratás idejét éljük. Indul a sarló, hogy a
megérett gabona learattassék; s folynak a vizsgák iskoláinkban országszerte, hogy a lefolyt
iskolai év magvető óráin ki, a mit vetett, learassa,
hogy kiki jutalmát vegye annak, a mit cselekedett. Mennyi szép remény oszlik szét, s mily sok
munka marad látható eredmény nélkül! De várjunk türelemmel! Mert, hogy milyen lesz a termés, azt csak akkor ítélhetjük meg, a midőn a
munkásság eredményét vagy eredménytelenségét
feltüntető iskolai értesítők kezeinkben lesznek.
Bármilyen legyen is azonban az eredmény,
az bizonyos, hogy az ifjaknak egy jelentékeny
számú serege lép ki az életbe, hogy magának
utat törjön, pályát tereintsen. S ez nemcsak az
ifjúságra, hanem a szülőkre és az egész társadalomra nézve is rendkívül fontos dolog, mert ez
ifjúság lesz hivatva arra, hogy soraiból kerüljenek
ki a jövendő vezető emberei.
Míg az ifjú szivét édes, boldogító érzelem
tölti el, midőn kezében, mint az első nagyobb
győzelem dicsőséges jelvényét, szorongatja érettségi bizonyítványát, s diadallal mutogatja övéinek,
barátainak: addig a szülők remény és aggodalom
között sóhajtják: „Idáig megsegített az Úr", de
mi lesz ezután, mit hoz a jövő? S a szülőknek
van okuk reménykedni, mert az, ki már érettségi
bizonyítványt szerzett, jelét adta nemcsak képes-

§

L

vallástanításban.

V i g a s z t a l á s a k o p o r s ó k mellett.

Péter

K ü l f ö l d : Angol egyházi szemle. P .

— Egyház. — Iskola. — Egyesület. — Gyászrovat. — Különfélék. — Pályázatok. —

Vizsgák után.

vasárnap.

Előfizetési á r a :

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz..
a hová a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendők.

V i z s g á k vitán. Keresztesi

LAP

Hirdetések.

ségeinek, lelki, szellemi erőinek, hanem annak is,
hogy az erőket, a talentumokat tudja és akarja
is használni; de van okuk aggodalmaskodni is,
mert az érettségi bizonyítvány csak belépőjegy a
szellemi téren küzdők táborának egyik vagy másik
ezredébe, s az ifjú most jut azon válaszútra, midőn döntenie kell, hogy mely irányban haladjon,
melyik ezredhez csatlakozzék, hogy az életben
érvényesüljön. Boldog az, ki valóban megtalálja
ezredét, melynek lobogója alatt híven s elégedett
szívvel tud és akar harczolni, hogy a rá váró
munkák és kötelességek teljesítéséből becsületesen
kivegye a maga osztályrészét! De vájjon megtalálja-e? Olyan pályát választ-e, a mellyel szíve,
élete összeforrott, melynek terhe — rá nézve —
könnyű és gyönyörűséges ? Szeretném szivébe vésni
minden ifjúnak és pedig soha ki nem terö'hető
betűkkel, hogy pályát egyedül hivatásérz« tből, s
ne kenyérkereseti czélból válasszon, mert ez mindig megbosszulja magát.
Jó pap', jó tanár, ügyvéd, orvos és másféle
hivatalnok csak az lehet, a ki nem tekinti hivatalát taposó malomnak, melyben kelletlenül, kényszerűségből kell forognia, hanem szereti azt szívvel, lélekkel, annyira, hogy bármennyiszer kellene
is még pályát választania: újra és újra ugyanazt
választaná. Ezt azonban csak kevés ember merné
elmondani magáról, mert a legtöbb minden hivatásérzet nélkül választja a pályát, — s innen a
sok és nagy elégedetlenség, innen a sok hűtelen
és rest szolga minden téren, a ki csak azért

A tíidővész terjedésének meggátlása ezéljából 21211/1905. sz. a. kötelezöleg elrendelte a nagyni. magy. kir
sel E s z e r
vallás- és közoktatásügyi
,
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J
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»
magyar találminiszteriuni az i s k o l á k
f fill J | f i V - T P S P f i 1 1 S í I P S S • mány, és kizárólag Erdős
padlóinak portalanítását W *
J
U W U H U U U
József és Társa ezégnél
Budapesten, Szív-utcza 4 3 . szám alatt, mint e szer gyártására és szétküldésére egyedül jogosított tulajdonosoknál rendelhető meg. Az „Utasítások" bérmentve.

végezi úgy, ahogy, kötelességét, hogy a fölötte
őrködő szemek mulasztáson, hanyagságon ne érjék, — hogy kenyeret adó hivatalát el ne veszítse.
Mennyi szomorú és elrettentő példát nyújt e tekintetben az élet, — s mégsem igyekszünk azokból
tanulni! S hogy ez így van, annak —- szerintem
— nem az iskola, hanem maga a pályát választó
ifjú és a szülők az okai. Igen, mert a sokféle
iskola épen azért van, állam és egyház a különféle iskolákért azért hoznak oly nagy áldozatokat,
hogy hivatásának, lelki vágyának, lelki és testi
rátermettségének megfelelőleg választhassa meg
kiki életpályáját, hogy jövendő boldogságát biztosítsa. De a legtöbb ifjúnál nem a hivatásérzet,
hanem a czélszerüség elve a döntő. Mi legyek, —
tör fel az ifjú lelkéből a kérdés — hogy mielőbb
kenyérhez jussak, hogy lehetőleg kényelmes jövőt
biztosítsak magamnak, a helyett, hogy magát
szigorúan megvizsgálná: mihez van kedvem, hajlandóságom, hogy egész éltemen át vidáman, jó
kedvvel munkálkodhassam ?
Néhány éven át szorgalmasan tanulmányoztam az iskolákra vonatkozó statisztikai adatokat
és azt tapasztaltam, hogy az ifjak különösen azon
pályára özönlöttek a legnagyobb számban, a mely
a legkevésbbé volt meglepve, a melyen legkorábban reméltek érvényesülni. így egyszer az orvosi,
máskor a papi, ismét máskor a mérnöki és más
pályát rohanták meg. Ma már e tekintetben is
nagy változás állott be. Most már minden pálya
túl van zsúfolva, s ép azért csak az arra hivatottak, csak a kiválasztottak érvényesülhetnek, a
gyengék, a hivatásérzet nélkül bolyongók az élet
harczában előbb-utóbb letöretnek.
Ifjak! A pályaválasztásnál vigyázzatok ! Csak
olyan pályára menjetek, melyhez kedvet, hajlandóságot éreztek magatokban, melyhez odaadjátok
szíveteket, lelketeket, egész élteteket!
Szülők! Ne kényszerítsétek hajlamával ellenkező pályára gyermekeiteket, hanem tapintatos
irányítással igyekezzetek megtalálni azok számára
azon munkakört, melyben örömmel teljesíti a rá
váró kötelességeket, bogy azok öröme a ti örömötök, azok boldogsága a ti boldogságtok is
legyen!

Keresztesi

Samu.

ISKOLAÜGY.
A biblia az ev. ref. középiskolai vallástanításban.
Általános az óhajtás, melynek a folyó évben is
egyházi lapjaink hasábjain többen voltak hangoztatói, 1
1

Bede L.: A vallástanítás didaktikai és p a e d a g o g i a i elvei,
ü e b r . P r o t . Lap. 1906. 20. sz. L. Trózner L. czikkét az első zsolt á r tanításáról az Erd. P r o t . L a p f. évi 11. sz.

hogy a középiskolai vallástanítás módszere, részletes
utasítások a tanítás számára kidolgozva, rendszerbe foglaltatnának. Ha a középiskolai tanítás egyéb tantárgyainál részletes utasításokkal, a tanítás irányelveinek
pontos kitűzésével találkozunk, 1 itt is fontos didaktikai
szükségletként mutatkozik a módszer és a tanítási irányelvek egybefoglalása. Ez egyházi szempontból fontos
tanítási tényezők megállapításához kívánok jelen czikkemben hozzájárulni. Ha e tanügyi alkotás jelentekeny részének végzésében nem lehetek is munkás, de legalább
egy részletkérdéssel, mint az építésben egy tégladarabbal, hozzájárulok a munkálathoz.
A Magyar Paedagogia 1901. évi évf. a középiskolai
vallástanítás általános irány szempontjairól írtam volt, most
pedig az akkor felvett tárgynak és eszmének folytatásaként az ev. ref. középiskolai vallástanítás egész folyamata alatt domináló vezérszempontnak, t. i. a bibliának
tanításáról s annak módszeréről óhajtok tárgyalni. Tanulmányom legelején teszem meg a kijelentést, hogy bár előadásomban általános didaktikai és methodikai szempontok
előtt hódolok, mégis tárgyam feldolgozásában lehetetlen lesz felekezeti színezettel nem élnem; hiszen különben
is ev. ref. Egyházunk vallástanítási ügyéhez mérem mondanivalómat, ennek vallástanítási tananyagára, tantervére hivatkozom minden alkalommal. Távol áll azonban
tőlem a szándék, hogy a tanítás tartalmát, a tananyagot,
a hitfelekezeti felfogást latolgatni, vagy kritikai megjegyzésekkel kisérni akarnám. Czikkem végre is — hogy
így fejezzem ki magamat — középiskolai vallástanítási
módszertani tanulmány, nem pedig tudományos theologiai értekezés, melynek keretében magára a tárgyra,
tehát a tananyag értékére utalhatnék. Tán így is a protestáns középiskolai vallástanítás szakmunkásai vagy egy
megszívlelésre méltó eszmét, vagy gyakorlati eljárást,
vagy talán a tanulmány általános felfogásában mutatkozó
irányelvet elfogadnak én tőlem.
Református dogmái állásponton hit- ós erkölcsi
életünk egyedüli kútfeje és irányítója a Szentírás.
Isten kinyilatkoztatott beszéde az írás, melyet Isten
lelkétől ihletve írtak Istennek kiválasztott kegyesei, az
ó- és újszövetségi szent írók. Ezért a bibliát, mint Isten
beszédének összefoglalását olvasni, annak magyarázatát,
a templomi igehirdetést figyelmesen hallgatni, minden
keresztyénnek kötelessége. Az Írás így fejezi ki ezen
fontos protestáns vezérelvet: „Tudakozzátok az írásokat,
mert azokban örök éltetek vagyon" (Ján. 5., 39.). „A
melyek régen megírattak, a mi tanulságunkra Írattak
meg" (Róm. 15., 4.).
Ha a biblia az egyházi élet egyedüli kútfeje, ha ebből
merítünk minden hitbeli ismeretet, ha elveivel ez irányítja
morál felfogásunkat, önként következik, hogy tanítása főérdek az egyházban. Épen ezért úgy az elemi, mint a középiskolai tanítás egész folyama alatt kiváló gondot fordítunk tanítására. S hogy ez annál czélravezetőbb legyen,
1

A gimn. tanítás terve s a reá vonatkozó utasítások. A vallás- és k ö z o k t a t á s ü g y i minisztérium hivatalos kiadása.

gondoskodni kiván ev. ref. egyházunk a hitbeli nevelés
fontos érdekéért újabb nemzeti nyelvű bibliafordításról.
A Brit és Külföldi Biblia-Társulat a maga költségén újabban lefordíttatta nyelvünkre az ó-testamentomot, 1 az
új-szövetségi rész fordítása pedig folyamatban van. A
teljes szöveg újabb fordítása bizonyára hamarosan kiszorítja a közhasználatból a több, mint 300 éves Károliszöveget. A gimnáziumi tanuló ifjúság részére összeállíttatja evang. ref. egyházunk bibliai szemelvényeiből a
tanulók kis bibliáját. E munkára a pályázat az egyetemes
konvent határozatából kiíratott, 2 pályaművek adattak is
be. Valamint a hatalmas kultur államok, Anglia és
Németország egyházi tanügyi köreiben az intézők törekvésüket legfőképen a biblia tanítására fordítják, úgy a
magyar református középiskolai tanterv is a vallástanítási részben a tanítás egész folyamata alatt vezérszempontui tűzi ki a biblia tanítását.
Méltán is cselekszi ezt! Hiszen az az üdén csörgedező forrás, melynek tiszta vize felüdíti az élet küzdelmeinek terhe alatt görnyedező halandót; az a szilárd
alap, melyen felépült egyházának alkotmánya: a biblia.
A költő pap ekként foglalja szavakba vágyakozását a
biblia után.
Kietlen puszták vándorának,
Sötét olajfák, hűs b e r e k :
JVyilj meg nekem te szent, csodás könyv,
Fáradt vagyok, pihenhetek.
Lelkem körül úgy zúg a számum,
Üvölt a kétség v i h a r a :
Adsz-e erőt a csüggedőnek ?
Csodás váz : szent biblia !
(Szabolcska.)

El kell azonban e helyt oszlatnunk a theologiai
negatív irányzat, a merev raczionalizmusnak a biblia
értékére vonatkozó aggodalmát, mely szerint sok a gyermek kezeibe nem adható, bántó színezetű leírás a bibliában, reális színezetű előterjesztések, melyek sérteni
fogják a növendék morál érzékét. E felfogásra az a
mondanivalóm, hogy „életnek és igazságnak beszéde" a
biblia. :í Mikor a bűnöket előtárja, bemutatja az embert
gyarlóságaival együtt. Nyilván azért teszi ezt, hogy
elrettenj a bűntől és káros következményeitől. Nem meg1

Szent Biblia.
Ó-szövetség. Az eredeti szöveggel egybevetett és átdolgozott kiadás. Budapest. Kiadja a Brit és Külföldi
Bibliai Társulat. 1898.
- A bibliai szemelvények könyvére a pályázatot Antal
Gábor dunántúli püspök, ev. ref. egyetemes tanügyi bizottsági
elnök irta ki az ev. ref. egyházi lapokban. Beadási határidő 1905.
június 30. volt. Beadatott három pályamű. Birálókul kiküldettek
S. Szabó József debreczeni, F a r k a s Kálmán kecskeméti főgimn.
vallástanárok, Kiss József pápai lelkész, Váró Ferenez nagyenyedi és Harsányi István sárospataki tanárok. Nyertes lett Murányi
J á n o s somogy-bálványosi ref. lelkész pályaműve. Kivánatos, hogy
a szemelvényes biblia a következő tanév elejére kezeink közt
legyen. L. részletesen a pályázat eredménye közlését az egyetemes ev. ref. tanügyi bizottság 1906. április 18-dikán tartott gyűlése nyomtatott jegyzökönyvében. 20. pont.
3
L. e tekintetben dr. Erdős József debreczeni theologiai
tanár kiváló értekezését „A biblia" czímen A vallásbölcsészet
f ő b b problémái és a biblia czímű müvében. Debreczen. 1889.
82—89. 1.

kedveltetni tehát, de elhagyatni kívánja veled a bűnt.
Tanügyi szempontból pedig a tanulók kis bibliájának
kiadása el fogja oszlatni e tekintetben az aggodalmakat. 1
Ezek után irányítsuk figyelmünket az ev. ref. középiskolai konventi tantervre! 2 Nézzük, a tanterv mily
arányban ad helyet a vallástanításban a biblia tanításának !
A tanterv a következőkben foglalja össze a középiskolai vallástanítás czélzatát: „ A növendék értelmi műveltségét s erkölcsiségét minden irányban evangéliomi
keresztyén szellem hassa át; a vallásról, keresztyénségről,
egyházunk intézményeiről bibliai és történeti alapon
tisztázott fogalmak önálló birtokába jussanak : szívükben
élő hit, munkás szeretet, egyházunk hitelveihez és intézményeihez való törhetlen hűség gyökerezzék meg."
Már a czél megjelöléséből nyilvánvaló, hogy a
biblia tanítására helyezi a tanterv a fősúlyt. S hogy ez
annyival inkább megvalósítható legyen, míg az alsó két
osztályban rendszeres bibliaismertetést ír elő, a többi
osztályok tananyagának kapcsán, úgy a hit, mint az
erkölcstani, sőt az egyháztörténeti tantárgyakkal kapcsolatban a biblia olvastatását, rendszeres ismertetését kívánja meg.
Így plántálja be az ev. ref. egyház középiskoláiban a biblia talajába a vallástanítás csemetéjét. így
kiván bibliai szellemű oktatás által hitbuzgó egyháztagokat, leendő oszlopokat nevelni önmagának.
A tanterv bibliai tananyagának beosztásából nyilvánvaló, hogy az ev. ref. gimnáziumi vallástanításban a
biblia tanítása két részre oszlik:
a) az I. és II. osztályban a tulajdonképeni bibliaismertetés és
b) a többi osztályokban a biblia rendszeres olvastatása és magyarázata.
E szempontok nyomán osztom két részre tanulmányomnak tárgyát; úgy a rendszeres bibliaismertetéssel,
mint a biblia olvastatásával és magyarázatával kapcsolatban ismertetem módszeres tanítási eljárásomat.
Barla

Jenő,

ref. főgimn. vallástanár.
1

Felemlítem, hogy az ev. ref. egyházban nem egyszer a
különböző theologiai irányzatok összecsapása alkalmával felszínre
került a kérdés, vájjon milyen szellemű, modern vagy orthodox
irányú legyen a vallástanítás? Modern vallástanítás alatt érthetjük
azt az irányzatot, mely a raczionalizmussal kezet fogva minden,
az emberi ész előtt megfoghatatlan elemet kiküszöbölni igyekszik
a vallásos hit és tudás köréből, igy a biblia egyes előterjesztéseit
is. Mig az orthodox tanításirány az egyház kijegeczesedett pozitív
tanai előtt lerakta a kétely és kritikai bonczolgatás fegyverzetét,
tudatában Van annak, hogy a vallás nem csupán tudás, de a
tudás, a hit és a szív érzelemvilágának elemei együttvéve. A
jegyzet-rovatban sem czélom e kérdést hosszabban tárgyalni.
Czikkem tartalma felfogásom irányáról úgyis bizonyságot tesz.
E g y é b k é n t 1. e tekintetben dr. Márk Ferenez lelkész tartalmas
c z i k k é t : „A gimnáziumi vallástanítás modern legyen-e vagy orthodox
J3ebreczeni Prot. Lap 1903. évfolyam 37. szám.
2
A Magyarországi Ev. Ref. Egyház Egyetemes Konventje
Jegyzökönyve. 1901. évf. 216—253. 1. Megjelent különlenyomatban is.

KÖNYVISMERTETÉS.
Koporsó f e l e t t i imák rövid síri szókkal. Temetési alkalmakra irta néhai Édes Vincze tiszatarjáni ref. lelkész és egyházmegyei tanácsbiró. Sajtó alá rendezte Okos Gyula ref. theologus.
Özv. Édes Vinczéné tulajdona. Á r a 2 korona. A teljes jövedelem
a tiszatarjáni egyház javára adatik.
Vigasztalás a koporsók mellett. Temetési beszédek és
imádságok. írta Fülöp József, körmendi ref lelkész. Ára 1 korona
50 fillér. 1905. Katona Imre könyvnyomdája Körmenden.

A néhai Édes Vincze irodalmi hagyatékában talált
és Okos Gyula theologus által sajtó alá rendezett eme
kötetben található 96 temetési ima, mindenik rövid síri
szókkal. A rendező e nagyszámú imákat így csoportosította: 1. Csecsemők és gyermekek felett (38 drb). 2.
Nők felett (30 drb). 3. Férfiak felett (28 drb). Ez imák,
úgy látszik, egy egész élet munkásságának a termékei,
mert egy egész papi élet találhat csak annyi változatosságot, mint a mennyit ez a kötet feltüntet. Kérdés tárgyát
képezheti azonban, hogy czélszerü-e a halál okának azt
a sok változatosságát annyira kihasználni a koporsók
mellett az imádkozó lelkésznek, mint a hogyan néhai
Édes Vincze tette. Mert igaz ugyan, hogy a lelkésznek
egyetlen alkalmat sem szabad elmulasztania, a mi a
tanításra, a lelkek megnyugtatására csak kínálkozik. De
azért túlságba mennünk e téren sem czélszerü. Túlságba
téved pedig a lelkész akkor, lia annyira részletező, kutató, mintha ő a községben talán halottkémi szolgálatok
teljesítésével lenne megbízva. E kötetben ugyanis ilyen
czímü imák is találhatók : „ Csecsemő felett, a ki a keresztelői lakoma alatt halt meg", „Csecsemő felett, ki rátkórban nagy kínok közt halt meg", Mellrákban elhunyt nő
felett.
A körülményesség rovására esik az a másik dolog,
hogy e kötetben ilyen cz. imák is találhatók: „Törvénytelen ágyból született gyermek felett", „Férjhez ment nő
törvénytelen ágyból született gyermeke felett". Persze
aztán ezekben az imákban ilyen passzusok találhatók:
„Atyánk, a kegyes Jób így búsongott az ő nyomorúságának napjaiban : „Miért jöttem én ki az én anyámnak
méhéből, azért-e, hogy látnám a nyomorúságot és a bánatot ós az én életemnek napjai gyalázattal rekesztetnének be". Avagy most is nem Jób eme szavaival
sóhajthat-e fel a szánó részvét érzete? Hiszen e gyermek lételének első reggele is a bánat, a gyász reggele
volt. A nem érzett fájdalom jajaival köszöntötte annak
hajnalát (értse meg, a ki tudja), ez időtől számíthatók az
ő nyomorúságának napjai, mert e nap tette őt a földnek
szégyengyermekévé, e naptól fogva lett ő az emberiség
legnyomorultabb s legszegényebb árvája.
Oh Atyánk! Miért kellett ennek így történnie ?
Miért született ő? Azért-e, hogy nagy bűnben fogantatván, lelki nyomorban éljen s mint gyalázat gyermeke
haljon meg?"
Ezt a néhány mondatot pedig csak azért közöltem
le, hogy megítélje mindenki, vájjon szabad-e így imád-

kozni. Én nem mondom, hogy a lelkész ne ostorozza a
bűnöket. De annak van más helye és módja. Az ima
nem ostor, a koporsó nem botránkoztatás helye s a temetés nem arra való, hogy a kebleket, melyek úgyis fájnak, még jobban tüzesítsük, mérgesítsük, mert nem volna
csoda, ha egy-egy ilyen szentencziás temetésnél botrány
fordulna elő, a milyen tudtunkkal nem egyszer s nem egy
helyen már bizony meg is esett. A mi mértékeink a
Jézus az imádkozásnál is. De ő így nem imádkozott sehol
sem. A bűnös nőnek is ezt mondta: „Eredj el és többé
ne vétkezzél, mert hiszen — ha javítás a czélunk — az
csak szelídséggel érhető el.
Ha már most ezektől a hibáktól eltekintünk és úgy
vizsgáljuk az imákat, azt lehet mondani, hogy alig van
köztük olyan, mely egy-egy ihlet szülte ima magaslatára
felemelkedhetnék, pedig az imádság költemény, költeményt pedig nem tud mindenki írni, azon ismeretes isteni
adomány nélkül szó szóra halmozódik az író papírján.
Itt is van szó, de sok, lélek azonban kevés, arról nem
szólva, hogy az imaírás ismert szabályaira az író, kevés,
vagy semmi gondot nem fordított.
Van e helyett összevisszaság, — rend, logika hiánya
a gondolatokban, a mi nem kisebb baj, sőt nem egy
helyütt egy-egy borzasztó értelmetlenség. Mi ez pl. a
13-dik lapon?: „A deli termetű ifjú tüzelt szemeiben
mint villog az erő és értelem fensége." (Csecsemő felett.) Ilyen bombaszt több is található.
Némely imája nagyon rövid, — másban, mint egy
lelkész felett elmondottban nem tud egyebet szólani,
mint hogy az illető nagyon, de nagyon szegény vala.
Holott a szegénység nem olyan nagyon emlegetendő,
ha egyebet is mondhatunk, a minthogy mondhatunk is
egy lelkész felett.
A néhai Édes Vincze által írt előszó szerint: ez
imák „egy mélyen érző szív fájdalmas sóhajtásai, a melyek azért bocsáttattak útra, hogy könnyítsenek a váltakra nehezülő terheken, t. i. a lelkészek terhein, a
kiknek kezeik munkában kérgesülnek. Sajnos azonban,
ezt az igazi hivatást alig érik el. Közülök ugyanis alig
egy-kettő emelkedik felül a közepesnél is alacsonyabb
színvonalon.
A másik kötet írójának a neve már ismertebb név
az irodalomban, mint a néhai Édes Vinczéé. Sűrűn bocsátja közre füzeteit és köteteit. E kötetet is azért adta
ki, „mert a lelkész nincs mindenkor megfelelően hangolva
és összejött teendők akadályozzák a teljesen önálló
beszéd elkészítésében. Tehát nagy szolgálatot tesz neki,
ha vannak birtokában beszédgyűjtemények, melyeknek
egyikéből vagy másikából egy-egy, vagy több gondolatot, vagy épen részt is alkalmasan felhasználhat." E
gyűjteményt is ezért adta tehát ki próbaképen.
Tartalmaz e kötet 29 orác^iót, 5 síri beszédet és
10 imádságot.
Az orácziók azonban sajátságos alkotásúak. Főtétele ugyanis mindeniknek van, de alapigéje egynek
sincs. Ám ha az orácziónál textust nem igen szoktunk

alkalmazni, kérdés, hog}r főtételt tehát miért tüzünk ki ?
De hát szerencsés újítás-e ez? Egyáltalán nem, mert
kevés híján akármelyik főtételt bátran oda lehetne
ragasztani bármely más beszéd elébe. Pl. „az élet bizonytalan volta" — bármely oráczió elé oda ragasztható. Vagy ez is: „mi vigasztalhat egy nagy veszteség-,
ben". Avagy: „Istentől vannak a megpróbáltatások.
Nemkülömben az Úr gondot visel."
Olykor a főtételnél nem is érthető, miért áll a
beszéd előtt. Pl. van ilyen czím: „Vágy a szülőföld
után". Azt hinnők első tekintetre, hogy a beszéd ezt a
gondolatot fejtegeti. De bizony csak annyit olvasunk,
hogy az illető hazajött meghalni, a többi aztán más
gondolatokat tár elő. Miért tehát ez újításszámba menő
eljárás, ha nincs értelme, midőn ez a mód határozottan
levon a beszédek értékéből.
Értékéből? Mit is mondjunk ezekre a beszédekre?
Felszínen mozgó, könnyű lére bocsátott dikcziók ezek.
Egy-egy gondolathoz, oda fűzve szó, néhány konvenczionális szólam, ennyi az egész. Hogy hatást lehetne
velők elérni, hogy magasabb regiókba is fel lehetne
vele emelni a lelkeket, alig hisszük. Talán egy-kettővel
igen, de a legtöbbel általában véve nem.
Pedig Fülöp József egészen jó stilizátor. írása
magyaros, gördülékeny, a beszédek kerekdedek, csak
mélyebbre eressze — a hálóját. Ugyanezeket mondhatjuk a sírnál mondható beszédeiről is, valamint a
közlött néhány imádságról is, a mely utóbbiakban a
lélek is tötb, a mi azt mutatja, hogy csak akarnia kell,
és az előbbiekben is lehet lélek.
Péter Mihály.

BELFÖLD.
„Nyugdíjügy."
(Válasz F ö v e n y e s s y Bertalan úrnak, a „Ref. Zeneközlöny''
szerkesztőjének.)

A „Ref. Zeneközlöny" felelős szerkesztője, Fövenyessy Bertalan, a fenti czím alatt tesz szemrehányást
közlönye 11-dik számában, mondván:
„Tudvalevőleg magyarországi ref. egyházainknál
sok oklevél nélküli orgonista van alkalmazva. Ezeknek
érdekében ifj. Györe Dániel, torontál-vásárhelyi kollegánk lelkesen czikkezik a „Protestáns Egyházi és Iskolai
Lap "-ban, nem kisebb dologra csábítván őket, mint hogy
lépjenek be a Magántisztviselők Nyugdíjintézetének kötelékébe. A megszorult, s sorsáért aggódó családapának
ez jó tanács lehet, de szerintünk hálásabb dolgot művelne Györe kartársunk, ha a tanítói s orgonistái oklevél
sürgős megszerzésére buzdítaná oklevél nélküli társait."
E rövid, de mindenesetre fontossággal bíró, ellenem felhozott vádra s ennek tisztázására a következőkben kívánok válaszolni:
Magyarországi reform, egyházainknál tényleg több
helyen előfordul, hogy egyházaink kántorai nem bírnak

néptanítói oklevéllel; hanem részben: kántori, lelkészi,
zenetanári (tehát sokkal nagyobb, értékesebb) diplomával
rendelkeznek, melynélfogva kvalifikáltabbak is, mint a
tanítói képesítéssel bírók. Vannak továbbá olyanok is,
kik autodidakta sajátították el az egyházi zenét s mint
kiváló zenekapaczitások ösztöneiknek engedve, léptek e
pályára.
Ha Fövenyessy kartársam figyelemmel kisérte zsinatunknak az Orsz. Lelkészi Nyugdíjintézetre vonatkozó
határozatát, úgy bizonyára tudja azt is, hogy ennek
kebelébe csakis azon orgonista-kántorok vétetnek fel,
kik lelkészi vagy tanítói oklevéllel rendelkeznek. Bár
nem tudom, hogy mi indította e rideg határozathozatalra
zsinati atyáinkat, hogy a zenetanári és kántori oklevéllel
biró orgonistáinkat az intézetből kizártnak tekintik ; mert
ha az életben nem restelik velük együtt szolgálni az
Urat, együtt küzdeni anyaszentegyházunk hatalmasabbá
tétele magasztos munkájában: úgy talán a földi javakban is egyaránt kellene részesiílniök ?
De mivel a törvény szent és sérthetetlen s miután
ki van mondva, hogy a lelkészi nyugdíjintézet kötelékébe
ez utóbbiak fel nem vétethetnek, nem erkölcsi és felebaráti kötelességünk-e mindnyájunknak az elhagyottak
ügyét magunkévá tenni s azokon segíteni?? Hiszen meg
vagyon írva a könyvek könyvében: „A szegényt és szűkölködőt mentsétek meg!" (Zsolt, könyve: 82-ik zs. 4. v.)
Avagy talán a mai előhaladott korban azokra a
régi szent igazságokra nem építhetünk, nincs szükségünk ! ? Én úgy tartom, hogy a biblia az élet könyve s
a ki azon szent törvények betartására törekszik — ítéltessék bár el gyarló földi emberek által — Isten előtt
kedves dolgot cselekszik az.
Ezen igazságok értelme szerint tettem tehát, hogy
tanítói oklevéllel nem bíró kartársaim figyelmébe ajánlottam a „Magyarországi Zenészek Országos Nyugdíjintézetéébe való belépésüket.
Úgy látszik azonban, hogy Fövenyessy kollegám
nem olvasta kellő figyelemmel végig ily irányú czikkeimet; következtetem ezt abból, hogy ellenem irányított
vádjában azt írja, hogy én a : „Magántisztviselők Nyugdíjintézeté "-nek kötelékébe való belépésre csábítom az
oklevél nélküli kántorokat. Ha annyi fáradságot vett
volna magának, hogy elolvassa nevezett czikkemet, mindjárt annak bevezetésében meggyőződhetett volna a felől,
hogy azon nyugdíjintézet nem a „Magántisztviselők",
de a „Magyarországi Zenészek Országos Nyugdíjegyesülete." (Ne tessék ám azt gondolni, hogy a „zenész"
szó mindig muzsikus czigányt jelent.) Ezen egyesület
tagjai: országunk területén működő zene-, énektanárok,
híres zeneművészek ós orgonista-kántorok. Ezek, úgy
hiszem, nem magántisztviselők.
Igazán csodálkoznom kell Fövenyessy kartársamon,
ki okleveles tanító s zenével foglalkozik, hogy azokat a
lelkes embereket, kik magyar nemzetünk szellemi kultúrájának fokozatos emelését tűzve ki szem elé a zene
— mint szív- és lélekművelő — tárggyal foglalkoznak;

Ugyebár, sötét kép ez? No, de hát megbocsátható önnek, mert még ifjú ember s mint veszem észre,
tapasztalatlan. Nem képes átérezni egy anyagi viszonyokkal küzdő család nyomorral, szenvedéssel keresztezett életét. Mert ha ezt átérezné, úgy bizonyosan jobban
meggondolná mindazt, mit nyilvánosság elé kiván terelni.
Képzelje csak el. Kántoraink között vannak 40 —60
éves emberek, kik tanítói oklevéllel nem birnak ugyan ;
de már 20—40 év óta szolgálják hűségesen, becsületes
odaadással egyházainkat. Mit gondol, azok az 50—60
éves emberek, kik már réges-régen elfelejtették az elemi
dolgokat, mert az élet nagy iskolájában a ránczos homlokú professzor — a sors — egész más módszer szerint
tanít; mi módon szerezhetik meg ezek a tanítói oklevelet, mikor egész életükben csupán, énektanítás volt az,
mit a tanítás terén véghezvittek. Találjon erre módot
kollegám, de azt megjegyzem, hogy mit én már kitaláltam erre nézve, önnek azt utánam kitalálni nem szabad ! (Kántorainkat vizsgáztató tanár urak behunyt szemmel hallgatják a 60 éves múzsafiak szemüvegen át
könyvből kiböngészett feleleteit.)
Most pedig azt kérdem: miért, kell a már évek
hosszú során át működő kántoroknak tanítói oklevél,
mikor ennek beszerzésére egyházi főhatóságunk által
soha nem voltak kötelezve? Hiszen a kántori pályán
működőknek sokkal előnyösebb a zene- vagy énektanári,
esetleg kántori oklevél. Szerintem csak ezek lehetnek
igazán képzett orgonisták és jeles énektanítók. Kiknek
tehát tanári oklevelük van, csak nem lesznek rákok,
hogy visszafelé menjenek a tanítói oklevél után. Vagy
talán a tanítóképző-intézet híresebb orgonistákat képez,
mint maga a zeneakadémia? Tudna-e kartárs úr önmagán kívül 5—6 embert megnevezni osztálytársai közül,
kik a lévai tanitóképezdében végezve, ott sajátították el
a zenét annyira, hogy az életbe kilépve, jó orgonisták
lettek ? Ügy-e nem ? Az tudnivaló clolog, ha a növendéknek hajlama nincs a zenéhez, hiábavaló a kitűnő
zeneprofesszor legkiválóbb módszere is, nem képes azokba
zenei tudást önteni. Mindezáltal oklevelet nyernek a
gyengék is. Ily értelemben tehát, míg egyházi főhatóságunk ki nem mondja azt, hogy orgonista - kántori
pályára lépő egyéneknek tanítói oklevéllel bírniok kell,
az ideig ezt forszírozni szükségtelen. Most azonban minden nemesen érző embernek arra kell törekednie, hogy
azon szerencsétlen helyzetbe jutott, egyházi nyugdíjigénnyel nem bíró orgonista-kántorainknak bármi módon
is nyugdíj biztosíttassék.
Félre tehát minden üres beszéddel, rosszakarattal,
gáncsoskodással, legyünk a tettnek emberei s valamint
én megtettem kántortársaim érdekében, mi csekélyséEkkor, kedves kollégám, mikor önt a lelkiismeret gemtől kitellett, úgy mindannyian egyakarattal lelkesedve
tiszta érzése megrázkódtatja, kétségbeesésében azt a hassunk oda, hogy ne érezze hiányát ennek egy is közübalgatag tanácsot adja az öreg koldusnak, a volt kollé- lünk ; hogy így mindannyian életkedvvel, vidorsággal
gának : „ Tudod mit, öregem ? szerezd meg a tanítói folytathassuk nemes munkánkat jó Istenünk dicsőségére.
oklevelet! Erre a tisztes vén látja az ön nagy zavarát,
Most pedig, miután kimerítőleg megindokoltam
lelki tusáját, rokkant lépésekkel faképnél hagyja.
tettem miértjét s a csábítás vádját magamtól elhárítot-

ő ezeket a szellemi élet fejlesztésének előmozdító harczosait: „magántisztviselőknek" nevezi.
Bővebben megmagyaráznám, hogy kik legyenek
a „magántisztviselők" ; de mert a lap keretén jóval
kíviil esnék czikkem, de meg nem tételezhetem fel egy
Fövenyessyről, hogy azt ne tudná, ezért csak röviden
ennyit jegyzek meg: magántisztviselő szerintem és a
világ szerint az, ki egyes emberek magánügyeit szolgálja ; egy szóval: ki a nemzeti kultura fejlődésének
előmozdításában közvetlenül részt nem vesz. A zene
azonban oly nagy szerepet játszik magyar nemzetünk
lelki világában, hogy maga kultuszminiszterünk közelebbről intézkedett annak minden iránybani fejlesztésére.
Végül még arra kívánok megfelelni kedves kartársamnak, hogy miért nem tettem azt a „hálás" dolgot,
hogy oklevél nélküli kollegáimat a tanítói és orgonistái
oklevél sürgős megszerzésére bírjam; miért ajánlottam
inkább a Zeneegyesület Nyugdíjintézetébe való belépést ?
Mit tenne kedves pályatársam, ha egy 60—70
éves, elaggott kántorviselt ember kopogtatna be önhöz
húsz év múlva, s szivszakadva, zokogó hangon panaszolná el, hogy egyedüli életfentartója: kedves felesége,
— ki őt gyámoltalan napjaiban gondozta — váratlanul
meghalt. Már most nincs, hova lehajtsa fejét, nincs betevő falatja, mit tegyen ?
Nemde ezt mondaná ön: „Ne búsulj öreg, nősülj
meg!" Midőn azonban látná az öreg fagylaló, kétségbeesett tekintetét, ezt a kérdést lenne kénytelen megkoczkáztatni: „Mint volt kántorember nem tudsz-e a nyugdíjadból megélni, öreg barátom?"
A kántortisztet viselt öreg ember reszkető szavakkal válaszolná: „Uram, negyven éven át kántoroskodtam
X-i egyházközségben, minden erőmet, tehetségemet egyházam naggyátételére szenteltem, azt hittem, hálás lesz
a világ érte. Történt pedig ezelőtt mintegy 20 évvel,
mikor az országos lelkészi nyugdíjintézetet alakították
egyházunk nagyjai, a tanítói oklevéllel nem bíró kántorokat az intézet kebeléből kizárták. Nekem sem volt
tanítói oklevelem s így nyugdíjt nem élvezek én sem.
Volt abban az időben egy Fövenyessy nevű kántor, ki
erősen forszírozta, hogy az olyan kántorokat, kik nem
képesített tanítók, ki kell hagyni a nyugdíjintézet javaiból. De nemcsak ezt tette, hanem boldogtalanokká,
földönfutókká, koldusokká tett bennünket. Lehetne most
nekem is szép nyugdijacskám, mert egy régi jó kollegánk, ki nem szűnt meg ügyünkben fáradozni, felhívta
táborunkat, hogy lépjünk be a Magyarországi Zenészek
Nyugdíjegyesületébe; de mert Fövenyessy az intézetet
lekicsinyelte s minket félrevezetett s szavának engedtünk
most hajléktalan koldusok vagyunk.

tam, ugyanezen alkalommal melegen ajánlom kartárs
úrnak is: lépjen be a „Magyarországi Zenészek Országos Nyugdijegyesiiletébe" s azon kántortársait, kiket
eddig téves nézete folytán ebbeli szándékától netalán
eltérített, e nemes intézményre figyelmeztetve, hozza be
őket magával együtt. „Adjon Isten jó békességet!" s
közöttünk továbbra is egyetértést.
Torontál-Vásárhely.
I f j . Oyöre Dániel,
ev. ref.

orgonista-kántor,
énektanító.

Az ev. ref. zsinat.
Zsinatunk, mely többször szakította félbe üléseit,
ismét összejött, hogy a hozott határozatoknak szentesítés végett való felterjesztésére nézve határozzon.
Az elnöki székekben Kun Bertalan püspök és báró
Bánffy Dezső iilnek.
Az ülés Kun Bertalan gyönyörű imádságával kezdődik, majd a zsinati tagok igazolása és számbavétele
után br. Bánffy Dezső meleg szavakkal emlékezik meg
a nemrég elhunyt Karap Ferenczről, s indítványozza,
hogy az egyházáért munkálkodni szerető férfi emléke a
jegyzőkönyvben megörökíttessék.
Br. Bánffy Dezső a mostani zsinat összehívásának
szükségességét a következőleg indokolja:
Az utolsó zsinat utolsó napján méltóztattak akként
rendelkezni, hogy az elnökség a zsinatot a törvények
szentesítés alá terjesztése kérdésében akkor hívja öszsze, a mikor reménye lehet, hogy az egyházi törvények
életbeléptetésének természetes előfeltételei — s itt kell
értenünk* az 1848 : XX. t.-cz. alapján remélhető bizonyos
intézkedéseket, különösen az adózás kérdésében és a
nyugdíjintézet létesítése érdekében — meglesznek. Az
utolsó ülésszak óta változott politikai viszonyok lehetővé
tették az elnökségnek azt, hogy az 1848: XX. t.-cz. végrehajtása kérdésében a két protestáns felekezetet közösen
érdeklő ügyek tárgyalására kiküldött bizottság által a
kormányhoz már 1904-ben felterjesztett iratok alapján a
tárgyalásokat megindítsa, illetőleg kísérletet tegyen arra
nézve, hogy az 1848 : XX. t.-cz. végrahajtása kérdésében
mily eredmények érhetők el a tekintetben, hogy az adózás kérdésében, valamint a nyugdíjintézet létesítése érdekében alkotott törvények végrehajthatók is legyenek.
A folyamatba vett tárgyalások az elnökséget arról
győzték meg, hogy habár ez idő szerint az 1848: XX.
t.-cz. végrehajtása tekintetében azt az abszolút eredményt,
azt a teljes sikert, a melyet mi óhajtunk, a melyet mi
jogosan követelünk, elérni nem is lehet, mégis megoldása lehet a kérdésnek — őszintén ki kell mondanom —
kedvezően.
Ezeknek előre bocsátása után bemutatok egy leiratot, a melyet a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr
intézett a két protestáns felekezetet közösen érdeklő
ügyek tárgyalására alakított bizottság elnökéhez. Ebben,
az előzetesen szóbelileg folytatott tárgyalásoknak meg-

felelően, elmondja a miniszter az 1848: XX. t.-cz. ez
idő szerint való végrehajtásáról álláspontját és törvénynyel való biztosítását helyezi kilátásba azoknak a segélyezéseknek, a melyek ez idő szerint költségvetésileg is
kifejezésre vannak juttatva.
Az ebben elmondottak alapján egész nyugodtan
vállalhatta a felelősséget a zsinati elnökség arra, hogy
a zsinat ülésszakát összehívja. Ezen leirat értelmében
semmi akadálya nincs annak, hogy a zsinati törvények
szentesíttetvén, úgy az adózásra, mint a nyugdíjintézetre
vonatkozó törvények fokozatosan életbe léptethetők is
legyenek. Ezen leirat alapján a tegnapi napon a két protestáns felekezetet közösen érdeklő ügyek tárgyalására
kiküldött bizottság, mely megbízatást nyert ezen zsinattól is a tárgyalások folytatására, arra az álláspontra helyezkedett, hogy habár az 1848: XX. t.-czikk alapján
támasztott igényeknek ez nem teljes kielégítése, mégis
egy olyan kedvező haladás és előrelépés, a melyet elismeréssel kell fogadni és a bizottság ez irányban tegnap hozott határozata következtében a kormányt erről
értesíteni is fogja. Miután azonban a törvények szentesítés alá terjesztése kérdésében a főtisztelendő és méltóságos zsinat az ülésszak 1044-ik számú jegyzőkönyvi
pontja értelmében úgy határozott, hogy az előfeltételek
fenforgása esetében fog rendelkezni, természetes, hogy
az elért eredményeket, az előfeltételeket ismernie kell
a zsinatnak. Erre való tekintettel, kérem, méltóztassanak
a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak a kormány
nevében a magyarországi ref. és ág. hitvallású egyetemes egyházak közös bizottságához intézett iratát meghallgatni.
Segescly Ferencz jegyző fölolvassa a következő leiratot :
A magyarországi ev. ref. és ág. h. ev. egyházak
közös bizottsága az 1904- év elején az 1848: XX. t.-cz.
végrehajtása tárgyában emlékiratot nyújtott be az akkori
kormányhoz.
A kormány ezen emlékiratot tárgyalás alá vette s
ezen tárgyalás eredménye gyanánt jelentkezik az az iratváltás, mely az akkori miniszterelnök és a bizottság között az 1904. év második felében történt.
A memorandum az 1848: XX. t.-cz. 2. és 3. §-ával
összefüggő kérdéseket két részben: „jogegyenlőség és
viszonosság'' és „dotáczió'' czím alatt tárgyalja.
Miután pedig a kormánynak 1904. október hó 20-án
4972. M. E. szám alatt kelt leirata a bizottságot az
emlékirat első részében felsorolt konkrét kérdésekre nézve
elvi kijelentésével egyelőre megnyugtatta, az előző kormánnyal folyamatban volt tárgyalások fonalát az 1848:
XX. t.-cz. végrehajtása ügyében a hivatott t.-cz. 3. §-ának
rendelkezéseinél óhajtom újból fölvenni, mely szakasz
szerint a vallásfelekezetek egyházi és iskolai szükségei
a közálladalmi költségek által fedezendők.
Míg egyrészt ismeretesek előttem a magyarországi
két protestáns egyház híveinek vállaira súlyosan nehezedő
egyházi adózás és egyéb egyházi költség-terhek, másrészt

méltányolnom kell azt a tagadhatatlanul kiváló tényt,
hogy a magyarországi két protestáns egyház a terhes
egyházi adózási viszonyok közt; korlátoltabb anyagi
helyzete daczára is, a nemzeti közművelődés minden
tényezőjével egy vonalban és irányban halad.
Mindezekre való figyelemmel ós az eddigi tárgyalások anyagát alapul véve hivatalba lépésem után egyik
legfontosabb feladatomul tűztem ki azt, hogy az 1848:
XX. t.-cz. végrehajtását e törvény szellemében állandó
rendelkezéssel kezdeményezzem.
Ehhez képest a kérdésnek a két magyarországi
protestáns felekezetet érdeklő részét illetőleg a bizottságnak 1904. évi deczember hó 6-án az akkori miniszterelnök
úrhoz beadott előterjesztésére, a jelenlegi miniszterelnök
úrral egyetértésben azt az elvi kijelentést tehetem : hogy
hajlandó vagyok a kezdeményező lépések megtételére
abban az irányban, hogy a magyarországi két protestáns
egyház, egyházi és iskolai szükségletének azon része, a
melyet az egyházak híveik túlterheltetése nélkül fedezni
nem képesek, s a melynek állami segélyezés útján való
fedezése a jelenlegi kultusz és kulturális viszonyokhoz
mérten az 1848: XX. t.-cz. szelleméből következik, a
törvényhozás útján közálladalmi segéllyel fedeztessék.
Hajlandó vagyok tehát a magyarországi ev. ref. és
ág. hit. ev. egyházaknak az 1848: XX. t.-cz. 3. §-a
értelmében leendő állami segélyezése fedezéseid az emlékirat „dotáczió" részében felsorolt czélok közül első
sorban az egyházi adózás rendezésére, illetőleg a hivők
fej- és vagyoni adózásában mutatkozó túlterheltségnek
megszüntetésére, az egyházi közigazgatás költségeire,
az országos lelkészi nyugdíjintézet segélyezésére tárczám
költségében az eddigi dotácziókon felül évenkint 3 millió
korona segélyt rendszeresíteni akkép, hogy ebből 1 millió
már az 1907. évi költségvetésbe vétessék fel, egy további
millió az 1908. évibe, az 1909. évi költségvetésbe pedig
már az egész 3 millió, ez az államsegély is utólag
szabályszerűen elszámolandó lévén.
Hajlandó vagyok továbbá hozzájárulni ahhoz, hogy
ez az újabb, összesen évenkint 3 millió kor. államsegély
külön törvényben biztosíttassék a nevezett egyházak
részére azzal, hogy arról, illetőleg az átmeneti években
egy, illetőleg két évenkint folyósított millió államsegély
arányzó összegéről a segélyezett magyarországi két protestáns egyház a következő naptári év elején a kormánynak okmányoltan elszámolni tartozik; ugyanez a törvény
azt is tartalmazná, hogy a nevezett egyházak számára
az 1904. évi költségvetésbe egyházak segélyezése czimen
felvett tétele a törvényhozás által a jövőben leszállíttatni
nem fognak. Ezek az intézkedések, melyek nem zárják
ki az említett tételeknek a szükséghez képest való
emelését, lehetővé fogják tenni, hogy a protestáns egyházak az emlékiratban érintett egyéb kulturális szükségleteiket is, a mennyiben az 1848: XX. t.-cz. szándéka
alá vonhatók, híveik túlterhelése nélkül fedezhessék. A
lelkészi kongrua emelésének, illetve a lelkészi korpótlóknak kérdését pedig az állam csak általános új rendezés

keretében karolhatná fel, melynek pénzügyi előfeltételei
ez idő szerint hiányzanak.
Mielőtt azonban bármily irányban intézkedném, mindenesetre megkívánom a magyarországi két protestáns
egyháztól, hogy már előre, számjelzetten közölje azt az
összeget, a melyre a három (1907., 1908. és 1909.) költségvetési évben külön-külön nyerendő egy, illetve két
millió és azután az összesen három millió ezen újabb
államsegélyből külön az ev. ref. és külön az ág. hitv.
ev. egyház igényt tart.
Mindenekelőtt tehát arra kérem a bizottságot, hogy
erre vonatkozólag okmányok, adatok bemutatása mellett
indokolt előterjesztést tenni méltóztassék.
Budapest, 1906. évi június hó 9-én.
Apponyi,

s. k.

Báró Bánffy Dezső elnök javasolja, hogy a leiratot
hálás köszönettel tudomásul véve, a zsinat határozza el
a törvény fölterjesztését.
Hegedűs Sándor főgondnok: Főtiszteletü és Méltóságos Zsinat! Teljes mértékben csatlakozom az elnök
úr ő exczellencziája által előadott javaslathoz. A jelen
esetben okosabbat és helyesebbet nem cselekedhetünk.
Tulajdonképen arról van szó, hogy a megalkotott törvényjavaslatokat szentesítés czéljából felterjeszsziik. Miután arra nézve, hogy az államtól kivánt anyagi hozzájárulás tekintetében visszautasításbaji nem részesülünk,
a most felolvasott leirat alapján aggodalmunk nem lehet,
teljes mértékben helyeslem a felterjesztést; mivel azonban a szóban forgó Összeg távolról sem közelíti meg azt
a szükségletet, a melynek fedezését az ,1848. évi XX.
t.-cz. alapján méltán követelhetjük, szükségesnek tartom,
hogy a zsinat részéről teljes mértékben ós teljes erővel
kifejezést nyerjen a jogfentartás már ebben az első perczben, nehogy úgy tűnjék fel, hogy mikor köszönetünket
fejezzük ki az elnök úrnak és a miniszter úrnak is, a mi
köszönetünk és a tett ajánlatnak a mi részünkről való
elfogadása prejudikáljon törvényen alapuló jogainkra. Ezt
az igényünket hangoztatnunk kell, másfelől a legnagyobb
óvatosságra van szükség a tekintetben, hogy az a törvényjavaslat, a melyet e tárgyban a kormány be fog
terjeszteni, még pedig nem a költségvetéssel kapcsolatban, hanem azon kívül, úgy legyen megfogalmazva, hogy
a mi jogaink és igényeink teljes erejükben fentartassanak. Ezzel kettőt érünk el. Először is elismerik azt, hogy
mi méltányosak vagyunk és tekintettel vagyunk az ország
pénzügyi helyzetére, mert nem lépünk fel olyan túlkövetelésekkel vagy igénnyel, a melyek ellen az országpénzügyi helyzetére való tekintettel kifogást lehetne
emelui. Ellenkezőleg. Mindenki el kell hogy ismerje, hogy
mi összeszorítottuk és minimumra redukáltuk azt az igényünket, a melyet az állani részéről most fedezendőnek
tartunk. Másrészt elérjük ezzel azt, hogy senki sem kovácsolhat ebből fegyvert a jövőre nézve, senki sem mondhatja : megkaptátok mindazt, a mit kértetek, több igényetek nincsen. Ezért tartom én szükségesnek, hogy

határozatilag mondjuk ki, hogy a miniszter úr által tett
kezdeményezés nemcsak nem prejudikál igényeinknek,
de hosszú időre el sem halaszthatja azoknak érvényesítését. Nagyon óvatosnak kell lenni e tekintetben. Volt
alkalmam évtizedeken át figyelemmel kisérni az állami
költségvetés fejlődését s az abban előállott szükségletek
keletkezését. Mondhatom, hogy bizony ott sokszor előre
nem látott dolgok törnek elő elemi erővel s ezekkel
szemben eleinte csak részben kielégített igények háttérbe
tolatnak. Ezt az állami háztartás fejlődéséből be tudom
bizonyítani. Ha megesett, hogy egy szükségletet, a melyet
hasznosnak tartottunk, nem iparkodtunk teljesen kielégíteni, vagy legalább nem fikszíroztuk úgy, hogy ez a
jövőben ilyen és ilyen módon kielégíthető, akkor közbejött a másik esztendőben olyan esemény, mely évtizedekre, sőt talán örökre letolta a lehetőség határáról annak
a különben hasznosnak és szükségesnek elismert igényeknek a kielégítését. Azt a tapasztalatot is tettem, hogy
az energiának, a mely bizonyos szükséglet kielégítését
követeli, nem szabad sohasem lankadnia, mert vannak
más igények, a melyek hasonló, vagy talán még nagyobb
energiával törnek előre és ez esetben a rövidséget mindig a gyengén védett igények szenvedik. Ez élettapasztalat, a mely nem képez szemrehányást senkivel szemben, hanem csupán arra figyelmeztet bennünket, hogy
tartsuk szárazon a puskaport. Ezért arra kérem a zsinatot, méltóztassanak az elnökségnek igen helyes és az
állam érdekeit is szem előtt tartó javaslatához hozzájárulni és azzal kapcsolatban mindjárt a mai jegyzőkönyvben figyelemre méltatni azokat a megjegyzéseket,
a melyeket bátor voltam megtenni. Ezt tenni kötelességünk úgy egyházunk, mint az 1848: XX. t.-cz. iránt, a
melyet megbénítanunk nem szabad sem gyengeségből,
sem lojalitásból. De kötelességünk ez a kormánnyal
szemben is, nehogy valaki a lojális eljárásunkkal szemben azt az illúziót táplálja, hogy itt egy teljesen kielégített felekezet van. A nélkül, hogy a történelmi fejleményeket itt elő akarnám adni, a nélkül, hogy rámutatnék
azokra az eseményekre, sokszor erőszakra, a melyeknek
folytán különböző vagyon jutott különböző felekezetekhez, csupán mint tényt kívánom konstatálni, — s azt
hiszem, igazságos ember azt kétségbe nem vonhatja —
hogy a protestánsoknak bizony nagyon kevés jutott.
Ennek daczára, én mégis azt teszem fel, hogy a kormánynak velünk szemben tanúsított eljárása azt fogja
eredményezni, hogy ugyancsak felekezeti részről más
oldaról bőséges igények fognak érvényesülni akarni és
talán érvényesülni. Ezért nem szabad nekünk táplálni
azt az illúziót, mintha mi ki volnánk elégítve. Joggal
mondhatjuk, hogy ha az utolsó tiilérig is megadja a kormány mindazt, a mit kérünk, akkor is az, a mit a többi
felekezet már élvez, jóval meghaladja azt, a mit mi csak
ezentúl kapunk. Ne gondolja tehát senki, hogy a serpenyőbe olyan súlyt dobtak bele a mi javunkra, a melyet
ellensúlyozni kell a másik serpenyőben. Ezt az igazságot,
ha nem is ilyen nyersen, de azt hiszem, ki kell emel-

nünk. A midőn tehát a zsinat elfogadja az elnökség indítványát, indítványozom, hogy minden rekrimináczió nélkül,
a dolognak élére állítása nélkül, az objektivitás szigorú
megtartása mellett, ezt a gondolatot juttassa kifejezésre.
A második nap főtárgya az ő felségéhez benyújtandó felterjesztés szövegének megvitatása volt. A megszövegezést még tegnap végezte el a zsinat által kiküldött bizottság, a mely Bánffy Dezső és Kun Bertalan
elnöklete mellett végezte e fontos munkálatot. A felterjesztés szövege a következő :
Császári és Apostoli Királyi felség!
Legkegyelmesebb Urunk!
Magyarországi református egyházunk a legmélyebb
tisztelettel és hálával fogadta Császári ós Apostoli Királyi
Felségednek 1904. évi április hó 8-án Bécsben kelt s
velünk a vallás- ós közoktatásügyi magy. kir. miniszter
1904. április 13-áról kelt 33.456. számú leiratával közlött ama legfelsőbb elhatározását, mellyel legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy magyarországi
református egyházunk országos zsinatát, az egyetemes
konventnek ugyanazon évi február hó 9-én kelt legalázatosabb folyamodványában elsorolt tárgyak fölötti tanácskozás és határozás c^éljából, 1904. évi november hó
tizedikére Budapest fő- és székvárosba egybehívhassa
és ott megtarthassa és pedig anélkül, hogy az 1790—1:
XXVI. törvényczikk 4. §-a értelmében fentartott s királyi
biztos kirendelésére vonatkozó jogát Felséges Urunk
jelenleg érvényesíteni szükségesnek látta volna.
Egyházi törvényeink által tíz évre terjedő jog- és
hatáskörrel felruházott országos zsinatunk tanácskozó
üléseit Budapest fő- ós székvárosban 1904. évi november hó tizedikén tényleg megkezdette s eddigelé öt ülésszakban folytatta. Országos zsinatunk működésének eddig
maga elé tűzött törvényhozó részét befejezvén, az 1891.
évi deczember hó ötödikétől 1893. évi november hó
15-éig tartott első budapesti országos református zsinat
által alkotott s Felséged legfelsőbb jóváhagyását ós
királyi megerősítését Bécsben 1893. évi deczember hó
29-én megnyert egyházi törvényeinket ismét átnézte, —
a haladó kor, anyaszentegyházunk fejlődő életviszonyai
és folyvást gazdagodó föladatai által előnkbe tűzött
követelményekhez képest módosította, pótolta, kiegészítette, — kilencz külön törvényczikkre osztotta föl. Ys/J a
kilencz törvényczikk, a melyek tehát magyar református
egyházunk összes egyházi törvényeit magukban foglalják
és kimerítik s a melyek közül a hetedik, nyolczadik és
kilenczedik törvényczikk jelenlegi egyházi törvénytárunkhoz új anyag gyanánt csatoltatott, a következő:
I. törvényczikk az egyházalkotmányról és szervezetről ;
II. törvényczikk a lelkészválasztásról, —- missziói,
katonai, fegyházi, fogházi lelkészek s általában állami,
alapítványi és törvényhatósági közintézményeknél működő
lelkészek, állandó vallástanitó lelkészek, segéd- és helyettes lelkészek alkalmazásáról és elhelyezéséről, — a kegyeleti időről;

III. törvényczikk az egyházi adóról;
IV. törvényczikk a magyar országos református egyházi közalapról;
V. törvényczikk az egyházi törvénykezésről;
VI. törvényczikk a köznevelési és közoktatási szervezetről ;
VII. törvényczikk az országos református lelkészi
nyugdíj-, özvegy- és árvagyámintézetről;
VIII. törvényczikk a külföldön levő magyar református hivek és egyházközségek gondozásáról;
IX. törvényczikk a magyar református egyházi törvényeknek a magyar koronához tartozó, Horvát- és
Szlavonországok területén való végrehajtásáról.
A fölterjesztés ezután részletesen ismerteti az új és
régi törvény közt lévő eltéréseket, majd ezeket mondja:
Ezekben voltunk bátrak vázlatosan ismertetni a
második budapesti országos református zsinatunk-alkotta
ama kilencz törvényczikket, melyeket Felségedhez legkegyelmesebb megerősítés végett ezennel hódoló tisztelettel fölterjesztünk.
Törvényeinknek többrendű, alapvető rendelkezései
csak úgy hajthatók végre, ha a megfelelő anyagi fedezetet — első sorban az 1848. évi XX. törvényczikk
részleges végrehajtása útján biztosíthatjuk.
Ez irányban felséged magyar királyti kormányával
ágostai hitvallású evangelikus testvéreinkkel közös tárgyalásokat folytatunk.
Alattvalói hódolattal kérjük Felségednek ezen tárgyalások iránti legmagasabb Atyai figyelmét és jóindulatát.
Ezen alázatos előterjesztéseink után törvényeink
legfelsőbb jóváhagyásáért és megerősítéséért esedezve
s magyarországi református egyházunkat Felséged legkegyelmesebb jóakaratába ajánlva, a legmélyebb hódolattal öröklünk.
Budapesten, 1906. évi június hó.
Császári és Apostoli Királyi Felségednek. Legkegyelmesebb Urunknak alázatos szolgái:
a magyarországi református egyház 1904. évi november
hó tizedik napján megnyílt második budapesti országos
zsinata és annak nevében:
Kun Bertalan, a tiszáninneni református egyházkerület püspöke, mint az országos zsinat egyházi elnöke.
Báró Bánff'y Dezső, az erdélyi református egyházkerület főgondnoka, mint az országos zsinat világi elnöke.
Bánff'y Dezső: A tegnapi napon kiküldött bizottság
a most felolvasott felterjesztési javaslatot terjeszti elő.
A szabályzatok szerint tárgyalhatnék azt részleteiben és
egészében. Azt hiszem, hogy ez nem lesz szükséges
(Elfogadjuk) és kimondhatom, hogy a tervezetet úgy általánosságban, mint részleteiben elfogadni méltóztatnak.
(Helyeslés) Semmi sincs egyéb benne, mint a szükséges
adatok felsorolása.
Ennek felolvasása után Miklós Ödön, Sulyok István
és gróf Degenfeld József jelentéktelenebb módosításokat
ajánlanak, de a nagy többség az eredeti szövegezést
fogadja el.

Bánffy Dezső ezután felhatalmazást kór az elnökség részére, hogy az összehívhassa a zsinatot akkor, a
mikor ő felségétől az elibe terjesztett feliratra a válasz
megjön, a mi előreláthatólag őszre remélhető.
A zsinat a felhatalmazást erre az elnökségnek megadja s ezzel a zsinat LVII. ülésszaka Kun Bertalan
püspök imájával véget ért. Délután 5 órakor az ülés
jegyzőkönyvét hitelesítették.

KÜLFÖLD
Angol egyházi szemle.
A május hó valóban szép évszak az angol ós skót
egyházak életében. A pezsdülő tavaszi életet látjuk az
e hóban tartott közgyűlések lefolyásában, azt az életet,
a mely minden téren hatalmas intézményekben nyilvánul
meg és évről-évre új hajtásokat hoz létre, a régiek folytonos erősbiilése mellett. És történik mindez mindenféle
kénytető eszköz kizárásával, állami segítség nélkül, egyedül az evangéliom tápláló és megújító ereje által. Valóban felemelő hatást gyakorol annyi sivár látvány mellett
az ottani egyházi gyűlésekről szóló „report"-ok, az ott
elhangzott elnöki megnyitó beszédek, bizottsági jelentések, sőt még statisztikai adatok olvasása is. Úgy érezzük, mintha mindenek felett ós mellett valóban ott látnánk annak az alakját és hallanánk annak szózatát,
kinek az 0 országára, annak terjesztésére nézve oly
felséges konczepcziói és parancsai voltak. Látunk valamit
ama keresztyénségből, a mely nem elégszik meg meglevő intézmények sablonos kezelésével, hanem a mely
diadalmasan, hódítva tör előre, új csatornákat ás a fenséges isteni kegyelem számára, új utakat keres és tör
az Istentől elhajlott és Őt még nem ismerő emberi szívhez. Nem kell gondolni, hogy az angol egyházak nem
adnak semmit a formákra, sőt az egész angol közéletben
előttünk szinte nevetséges színben, feltűnően vannak meg
még most is az atyáktól örökölt merev formulák. A skót
államegyházban, sőt szabad egyházban is megvannak ezek,
mint a hogy megvan a parlament speakerje, a felső ház
gyapjúzsákja, a bíráskodás bizarr külsőségeiben. De Anglia,
illetve Skóczia az egészséges fejlődés és reformok hazája
volt minden időben és a régi alakok tiszteletreméltóak
ott mindenki előtt, mert valóban a nemzet lelkületéből fakadó új tartalommal töltetnek meg a szükséghez képest.
A baptisták tartották ez évben is legkorábban gyűlésüket az Ő pompás „church house"-okban. A modern
keresztyénség legkiválóbb alakja, Mayer londoni lelkész
volt ez évi elnöke az „uniónak". Mayer, mondhatnánk,
az evangéliomi, praktikus, keresztyén, misztikus irányzatnak egyik legrokonszenvesebb képviselője. „The opportunity of the church" czímű beszéde egy nagyszerű
munkaprogrammot tárt fel a keresztyénség előtt, a melyben hangsúlyozta ós remekül kifejtette ama nagy igazságot, hogy az egyháznak semmiképen sem szabad, hogy
úgy fejezzem ki magamat, hátul kullogni ott, a hol,

az evangéliom elveinek a nemzeti és társadalmi élet
minden irányban való érvényesítéséről, szóval valami
nemesítő ós megtartó munkáról van szó. Valóban más
elveket hallunk tőle, mint némelyektől nálunk, a kik
„pántlika árulásnak" deklarálják a lelkésznek és általa
nevelt és vezetett segítőtársainak szocziális munkáját.
A kik a lelkészt olyan kothurnusokba óhajtják belebujtatni, a milyenek felett mi prot. lelkészek tulajdonképen
nem is rendelkezünk és a milyenek után nem is óhajtozhatunk. S mi sem természetesebb, mint az, hogy ha
valamely egyház a „non rnovere", a szállóigévé lett
„minek a" álláspontjára helyezkedik, akkor azután természetszerűen előáll az a helyzet, hogy más, illetéktelen,
tényezők ragadják magukhoz a vezérszerepet minden
olyan téren, a hol az egyháznak kellene ezt a szerepet
teljesítenie. Londonban, a keleti városrészben van egy
nagyszerű belmissziói intézmény a Whitefield emlékére
emelt templommal kapcsolatban, a melynek keretében
gondoskodva van arról, hogy a munkások ott ne csak
lelki, hanem egészséges testi táplálékot és szórakozást
találjanak. S én nagy megtisztelteósnek tartom Krisztus
egyházára nézve, hogy nem régen ezen gyülekezet lelkészét kérték fel egy sztrájk alkalmával úgy a munkások, mint a munkaadók a közvetítésre; a munkások is
nem korcsmákba vonultak a munkaszünet alatt, hanem
ezen gyülekezet helyiségeibe. A keresztyénség nem
selyem topánkákban járó intézmény, mert hiszen alapítója és apostolai is „széjjel jártak" oly utakon is, a hol
„saruikhoz" por és sár tapadt, mint ezt az evangéliomból tudjuk.
A baptista felekezet egyébként Angliában, mint
tudjuk, felhagyva eredeti merevségével, most már méltóan illeszkedik bele a többi szabad egyházak hatalmas
táborába. Nemrég ünnepelték a Spurgeon alapította
„Pastor's College" 50 éves jubileumát. A Pastor's Collegeben maga Spurgeon adta elő a praktika-theologiát,
ezen előadásainak pompás gyümölcsei, különösen „Lectures to my Students" czímű kétkötetes munkája ép
oly élvezetes, mint tanulságos olvasmányul szolgálhatnak
még ma is a praktikus lelkész számára. Nagy ünneplésnek volt tárgya Maclaren nyug. manchesteri lelkész,
a ki ez évben töltötte be 80-dik életévét, de a ki e
magas életkora daczára is még mindig élénk részt vesz
egyházának minden szellemi munkájában.
Az angol kongregaczionaiisták — independensek
— Londonban tartották tavaszi „ assembly "-jiiket. E
demokratikus szervezetű egyház ez évi elnökéül Jowett
lelkészt választotta meg, a ki „The ministry of the trans
tigured church" czímű megnyitó beszédet olvasott fel.
Ebben ő nagyon intenzív szolgálatra hívja fel az egy>
házat, illetve annak lelkészeit. Szép fejezete e beszédnek, a melyben a kálvinizmus felséges tanaira emlékezteti egyházát, a mely oly hatalmas, férfias, hősies
keresztyénséget hirdetett ós valósított meg minden időben. Nem szabad leszegényítenünk és megszűkítenünk
azon magasztos tanítást, a melyet a kálvinizmus ad

Istenről, mert akkor nagyon szegényes fogalmaink lesznek azon szolgálatról, a mellyel neki tartozunk. Az
evangéliomi alapú kálvinizmust, az általa új életre kelt
„Koinonia" érzetének életet edző savait nem lehet pótolni holmi savóízű és színű keresztyénsóggel.
Az angol presbiteriánusok „Synod"-jukat Liverpoolban tartották, a hol népes ós jól szervezett gyülekezeteik vannak. Itt e nagy kikötő városban működött
25 éven át a híres költőpap dr. Watson — Jan Maclaren —, a ki ezen évben vonult vissza gyülekezetében
híven teljesített szolgálatától, oly czélból, hogy nagyobb
körben teljesítsen, talán hajlamainak is inkább megfelelő szolgálatokat Isten országának szóval ós tollal.
Az angol lelkész gyülekezetében valóban „kemény munkát" végez, a melyhez erős idegzet és munkabíró vállak
kellenek, hiszen a szó valódi értelmében vett lelkipásztori szolgálatot ott nagyon komolyan veszik.
Az angol presbiteriánus egyház a legkisebb a
szabad egyházak között, mindössze csak 340 gyülekezete
és 85 ezer kommunikáló híve van. E kis egyháznak
azonban nagyon buzgó és áldozatkész tagjai vannak, a
mit bizonyít többek között az is, hogy egy fejedelmi
adományt jelentettek be ép a közgyűlésen. Egy Sir
Dunn Vilmos nevű egyháztag 50 ezer fontot — 1 millió
korona — adott az építési, fenntartási és missziói alapokra.
De meg kell emlékeznem még röviden a skót egyházi gyűlésekről is. Hiszen tisztelettel és rokonszenvvel
kell különösen nekünk gondolnunk a skót egyesült szabad egyházra. Ezen egyháznak jelenleg 504 ezer úrvacsorával élő tagja van. Az egyház még most is nehéz
helyzetben van, a megpróbáltatás napjai még nem multak el. Hiszen gyűlését is csak bizonyos előzetes törvényes intézkedés útján tarthatta a szép edinburghi központi épületben. A közgyűlés moderatora mult évben
dr. Rainy volt, a kit ez évben dr. Hutton követett az
egy évig tartó tisztségben. Lényegesebb, minket érdeklő
dolog a közgyűlésen nem fordult elő, de az egészből
kivehető azon örvendetes körülmény, hogy bár az alapokban, illetve az ezekre befolyt összegekben némi
csökkenés észlelhető, de nagyjában az egyház nem
gyengült a súlyos megpróbáltatás terhe alatt, hiszen
ennek daczára nemcsak a bel-, de a kíilmisszió terén
is egyetlen poziczióját sem adta fel. Természetesen mindenki már némi türelmetlenkedéssel várja ott a parlamenti ítélő bizottság vagyon-megosztó munkájának
eredményét, a mely bárminő legyen is, bizonyára megnyugtatókig, esetleg nagyobb energiára serkentőleg foghatni e rokonszenves egyház tagjaira.
A skót államegyház rendesen kommunióval kezdi
gyűléskedését, a melynek színhelye ama szép, történelmi
emlékekben gazdag székesegyház — St. G-iles —, a
melyben Knox hirdette oly nagy vehemencziával Isten
igéjét. Az egyháznak 1905-ben 692 ezer kommunikáló
tagja volt, a bevétel mintegy félmillió font sterling. Ez
az egyház is nagyon kiterjedt bel- és kül misszióimun52*

kát végez, de ebben is kevés az „arató", a mennyiben
a 4 egyetemen mindössze csak 112 theologusa volt.
Nagy mozgalom van az angol közélet egész vonalán azon új iskolai törvényjavaslatt miatt, a melyet az
oly nagy többséggel rendelkező liberális kormány nyújtott be április havában. A 40 klauzulából álló törvényjavaslat első, már letárgyalt klauzulája ama fontos elvi
kijelentést tartalmazza, hogy az 1908-ik évtől kezdve az
ú. n. önkéntes iskolák — voluntary school — nyilvánossági jellege megszűnik és nyilvános elemi iskola csak
az lehet, a mely a helyi iskolai hatóság által tartatik
fenn, illetve ennek felügyelete alatt áll.
E nyilvános iskolában a vallástanítás a kommentár
nélküli egyszerű bibliai oktatásban áll. Felekezeti jellegű
vallásoktatás csak legfeljebb heti 2 órán az iskolai tanítás
kezdete előtt történhetik. A felekezeti oktatás némi megkönnyítését is engedélyezheti a helyi hatóság, de csak
városi területeken és csak ott, a hol ezt a szülők négyötöde óhajtja. Egyetlen tanító sem kényszeríthető felekezeti hitoktatás teljesítésére vagy valamely hitvallás
aláírására.
Mint az 1902-iki Balfour-féle iskolai törvény ellen
a nonkonformisták, úgy ez ellen az anglikánok és róm.
katholíkusok küzdenek nagy vehemencziával. A kormány
nagy dilemmában van s valamely kompromisszummal kell
élét vennie az ottani nagy izgatottságnak. Obstruálni ott
persze nem lehet, mert a parlament többségének joga
van kiszabni a vitára szánt időt — cloture. Az sem
lehetetlen, hogy a törvényjavaslat egyelőre elbukik a
felsőházban, a melyben a konzervatív elemek vannak
túlsúlyban. De bármi lesz is sorsa e liberális javaslatnak, az bizonyos, hogy figyelembe veszik ott e kérdés
eldöntésénél is a lehető legpontosabb mérlegeléssel a
nemzet szuverén akaratát.
P.

EGYHÁZ.
Lelkészválasztás. Folyó hó 17-én megejtett lelkészválasztáson Sebestyén Pál egyházasharaszti-i lelkészt 119
szótöbbséggel a dömsödi gyülekezet lelkészévé megválasztotta.
Iskola-imaházszentelés. A maradéki, 1898-ban
r. kath. magyarokból alakult ref. missziói egyház f. év
június 10-én tartotta meg iskola-imaházának ünnepélyes
felszentelését. A zsúfolásig megtelt imaházban Schneider
Pál beskai lelkész mondott magas szárnyalású, szívhez
szóló, buzgó imádságot. Somogyi Zoltán tiszakálmánfalvai
missz. lelkész az iskola és a templom áldásairól prédikált, a híveket az egyház iránti szeretetre, hitükhöz való
ragaszkodásra s további áldozatkészségre serkentvén.
Olöckner Károly banovczei lelkész 10—12 éves nazarénus gyermekeket keresztelt. Az egyház új lelkészének,
Kozma Gézának, fáradhatatlan buzgalmát, s a híveknek
igazán dicséretre méltó áldozatkészségét bizonyítja ez
a 6000 korona költséggel felépített új iskola-imaház,
melynek felépítéséhez a hívek 70,000 darab téglával
s az összes fuvarokkal járultak. E nap emlékére a gyülekezet egyes tagjai s az újvidéki ref. egyház szent

edényeket ajándékoztak, a maradéki nők pedig 70 K
értékű, díszes úrasztali terítőt és szószéktakarót vásároltak. Az ünnepély végeztével barátságos ebéd volt a
lelkészlakon, mely szintén most alakíttatott újjá. Az
ünnepélyről a jelenvoltak azzal a felemelő érzéssel távoztak, hogy az evangéliom erői még mindig hatnak (legújabban is 27-en tértek át a róm. kath. magyarok) és
hogy a maradéki egyház, külsőleg-belsőleg így megerősödve, buzgó lelkészének vezetése mellett, nyugodtan
nézhet a jövőbe.
A zsidók autonomiája és állami segíttetése. A zsidó
községkerületi elnökök a mult héten üléseztek Budapesten.
Gyűlésükön a zsidó hitközségek autonomiája ós állami
segíttetése felett tanácskoztak. Gyűlés után küldöttségileg tisztelegtek a kultuszminiszternél és átnyújtották
memorandumukat, a melyben, hivatkozva arra, hogy a
zsidó hitfelekezetet a többi bevett vallásfelekezettel
egyenlő jogok illetvén meg, engedélyt kérnek az autonom szervezet kidolgozására hivatott egyetemes gyűlés
összehívására, továbbá kérik, hogy addig is, míg az egyházszervezet kidolgoztattatnék, a zsidó felekezet állami
segélveztetése, az egyenlőség és viszonosságnak inegfelelőleg állapíttassák meg. A kultuszminiszter megígérte,
hogy mindent el fog követni a zsidó felekezet ügyének
rendezésére.
Amerikába vándorolt hitsorsosaink lelki gondozása tárgyában Kuthy Zoltán, az amerikai magyar ref.
egyházmegye esperese, életrevaló és valóban szükséges
indítványt vet fel a Heti Szemle hasábjain. Azt ajánlja,
hogy New-York Ellis Island-i kikötőjében, a hova a kivándorlókat szállító hajók befutnak s a hol a megérkező
bevándorlókat hatósági vizsgálat alá veszik, egy kikötői
magyar prot. missziói lelkészi állás szerveztessék. A kikötői misszionárius feladata volna a protestáns kivándorlókat azonnal gondjaiba venni, védelemben, útmutatásban s lelki vigasztalásban részesíteni. Ezt az eszmét
különben felvetette lapunk 1900-diki évfolyamában Kalassay Sándor pittsburgi lelkész is. A magunk részéről a
legmelegebben pártoljuk az eszmét, mert ha valahol
szükség van arra, hogy Amerikába vándorolt hitfeleink
oltalomban és lelki vigasztalásban részesüljenek, úgy
épen az Ellis Island-i kikötőben van arra szükség. Kuthy
Zoltán pedig ne hagyja abba a dolgot, hanem egyházmegyéje által hivatalosan kerestesse meg ebben a dologban a magyar prot. egyház főhatóságait s hasson oda,
hogy az eszme minél előbb valóra válhassék.
A pesti ref. egyház f. hó 17-én Petri Elek lelkész
és dr. Kovácsy Sándor elnöklésével gyűlést tartott, hogy
a presbitérium ]/4 részben való megújítását eszközölje.
Mivel azonban a gyűlés megtartására vonatkozólag a
rózsa-utczai imaházban a hirdetés nem történt meg, a választást elhalasztották. A választó gyűlés valószínűleg 2
hétre fog összehivatni.
Egyházmegyei közgyűlés. A veszprémi ág. hitv.
ev. egyházmegye f. évi rendes közgyűlése június hó 27. és
28-án lesz Veszprémben. Ezen közgyűlés fogja beiktatni
újonnan választott esperesét, Hofbauer Pál bakonymagyarszombathelyi lelkészt új hivatalába. A meghívókat Kiss
Lajos helyettes esperes és Bélák István felügyelő már
kibocsátotta.
A zuglói egyházrész helyi bizottsága június 10-én
ülést tartott, melynek tárgyát a templom kibővítése és
a templom mellé építendő paplakás kérdése képezte.
Keresztesi Samu h. lelkész előterjesztéséből kiemeljük
a következőket: az eddigi gyűjtés eredménye, beleértve
a szeretetvendégségekből befolyt 900 koronát is, 4200
korona. A templom bővítése az egyik tervezet ós költség-

vetés szerint 2500, a másik szerint 4000 koronába kerülne.
A paplakás, 4 szobával, irodával és tanácskozó teremmel,
mely az énekkar, vasárnapi iskolás gyermekek befogadására, továbbá a ker. szövetség és szeretetvendégségek
tartására is szolgálna, s végül az egyházfi számára szükséges lakást is magába foglalja, a tervek szerint 30, 32
ezer koronába kerülne. A helyi bizottság a paplakás
megépítését úgy véli keresztülvihetőnek, hogy a helyettes,
majdan rendes lelkész lakbérilletményével az egyház
az összeget évről-évre törlesztené, s így néhány esztendő
múlva nemcsak a lakbér fizetése alól szabadulna föl,
hanem vagyona egy szép és értékes épülettel is gyarapodnék. A helyi bizottság ily irányban tette meg felterjesztését az egyháztanácshoz, s várja döntését a
rendkivüli fontos kérdésben.

I S K O L A .
Záróünnepély. A főváros egyetlen református elemi
iskolájában, a skót református intézetben (Hold-u. 17.)
f. hó 20-án, szerdán, d. e. 10 órakor volt a záróünnepély,
melyen a növendékek szavalatai és énekei után a Baárféle alap ösztöndíjai osztottak ki.
Az Országos Közoktatási Tanács állandó bizottsága dr. Fináczy Ernő elnöklésével e hónap 1-én tartotta meg utolsó ülését ebben az iskolai évben. Ez
alkalommal a gazdasági ismétlő-népiskola tantervét és
utasításait tárgyalta le, mely munkálatokat a dr. Alexander Bernát elnöksége alatt kiküldött albizottság dolgozta
ki. E munkálat organikus kiegészítése a most egy éve
kiadott elemi népiskolai tantervnek és utasításoknak.
Az Országos Közoktatási Tanács ezzel egyik legfontosabb alkotását fejezte be, a mely egyfelől a népiskolát
megerősíti ideális nemzeti feladatainak teljesítésében,
másfelől pedig szorosan hozzákapcsolja a gyakorlati
élethez.
Tanárok külföldi tanulmányútja. Apponyi Albert
rendeletet adott ki, a mely a középiskola nívójának
emelését fogja eredményezni. E szerint a kultuszminiszter
elhatározta, hogy a jövőben fokozottabb mértékben küldi
külföldi tanulmányútra az érdemes, tudományos és irodalmi működésben kiváló tanárokat és tanárjelölteket,
különösen a vidéki intézetekből, a hol a tanároknak
kevesebb alkalmuk van az önképzésre, mint a fővárosban. A tanulmányútra kikíildendőket az egyes intézetek
tanári karai maguk jelölik ki s ezek közül ismét a tankerületi főigazgatók fognak javaslatba hozni tankerületenként egy vagy több egyént. A rendelet csak általában
középiskolai tanárokról szól, de nem mondja meg, hogy
csupán az államiakról-e, vagy pedig a felekezeti és
községi tanárokról is? Ha a rendelet előnyeiben csak
az állami tanárok részesülhetnének, az ismét csak újabb
sérelmére szolgálna felekezeti iskoláink tanárainak.
Új gimnázium. Budapesten Kőbánya társadalmának vezető elemeiből nagy küldöttség tisztelgett gróf
Apponyi Albert kultuszminiszternél. A küldöttség nevében
dr. Ballagi Aladár képviselő arra kérte a minisztert, hogy
a mintegy negyvenezer lakossal bíró Kőbányán is állítson az állam főgimnáziumot. Gróf Apponyi miniszter a
küldöttséget igen szívesen fogadta és kijelentette, hogy
a kérést igen méltányosnak tartja s a mennyiben tőle
nem függő okok nem akadályozzák, rajta lesz, hogy első
sorban Kőbánya kapjon főgimnáziumot.
A sárospataki ev. ref. főiskolai internátus szervezeti szabályzata a napokban került ki a sajtó alól.

Az igazgatóság a tájékoztató szabályzatot az érdeklődőknek postafordultával szívesen megküldi. Az internátus
czélja, hogy az abban elhelyezett növendékek teljes ellátásban, állandó felügyeletben s e mellett vallás-erkölcsös
és hazafias nevelésben részesüljenek. Az internátusi
ellátás díja egy iskolai évre 500 korona. A gimn. növendékek közvetlen felügyeletére az igazgató-tanács egy,
az internátusban lakó tanárt alkalmaz, ki a növendékekre
ügyel, azokat tanulmányaikban segíti, velük együtt étkezik
és a szabad órákban a társalgásra és a játékra vigyáz.
-— A régi főiskola eme szép intézményét melegen ajánljuk
a prot. közönség, különösen a ref. lelkészi kar figyelmébe.
A sárospataki főiskola új tápintézeti épülete
készülőben van. Evek óta kívánták sokan, tervezték
többen különböző helyekre, különböző mellékczélokkal
kapcsolatban s most végre az eszme formát ölt magára.
Az ú. n. Bükky-telken vagy Zsindely-ház kertjében,
ennek a szép gyümölcsösnek helyén, a főiskolai kert
és az ú. n. Vay-kastély vagy fellegvár közötti téren —
f. hó 8-ától megindult a romboló és építő munka s október
31-ére, a reformáczió emléknapjára állani kell az ötszáz
étkezőre tervezett nagyarányú s kellő mellékhelyiségekkel, pinczékkel egybekötött s külsőleg is tetszős épületnek.
A sárospataki áll. tanítóképző-intézet 1906. évi
jún. 10-én tartott záróünnepélye nagy közönség jelenlétében a következő műsorral folyt le. 1. Finn-dalok. Előadta az ifjúsági énekkar. 2. Szép Ilonka. Irta Vörösmarty
Mihály. Szavalta Füsti László III. oszt. tan. 3. Magyar
népdalok. Előadta az ifjúsági zenekar. 4. Házassági
ajánlat. Monológ. írta Gárdonyi Géza. Előadta Nyitray
György I. o. t. 5. Magyar dalok. Előadta az ifjúsági
énekkar. 6. Jutalmak kiosztása. 7. Ünnepi induló. Irta
Kovács D. Előadta az ifjúsági zenekar.
Felvétel a pápai ref. leánynevelő-intézetbe. A
pápai ref. leánynevelő-intézet internátusába az 1906—7.
iskolai évre leendő felvételért f. hó 30-ig kell folyamodni.
Az internátusba felvétetnek a bennlakással kapcsolatos
polgári leányiskolának I—IV., valamint az elemi tanítóképző-intézetnek I. és III. osztályaiba beiratkozó nyilváuos tanulók, felekezeti különbség nélkül. Az internátusban az ellátás teljes díja évi 450 K, a félkedvezményes
díj 400 K, a kedvezményes 250 K, mely utóbbira szegénysorsú ref. vallású növendékek, első sorban a dunántúli
ref. egyházkerületben működő lelkészek ós tanítók leányai
tarthatnak igényt. A felvételt kérő folyamodványokhoz
melléklendők: 1. születési, 2. iskolai, 3. újraoltási, 4. a
tanítónőképző-intézeti növendékeknél a tanítói pályára
alkalmas szervezetet igazoló orvosi bizonyítvány, 5. kedvezményértfolyamodás esetében szegénységi bizonyítvány,
melynek csatolása alól a tanítók és lelkészek leányai, fel
vannak mentve. — Ugyancsak a jelzett határidőig tartoznak
felvételért folyamodni azon nem bennlakó növendékek, a
kik a képzőintézet I. és 111. osztályaiba óhajtanak felvétetni. A felvétel iránti kórelemhez új növendékeknél
születési, újraoltási, iskolai, orvosi bizonyítvány s tandíjkedvezménykérés esetében szegénységi bizonyítvány csatolandó. A dunántúli ref. egyházkerület kötelékébe tartozó lelkész- és tanítóleányok mindkét tanintézetben féltandíjat (polg. iskolában 20 K, képzőintézetben 30 K)
fizetnek, ha bejáró növendékek s a tandíjfizetés alól
teljesen fel vannak mentve, ha bennlakó növendékek. A
kellőleg felszerelt kérvények a főiskolai igazgató-tanácshoz intézendők s a jelzett határidőig (1906 jún. 30.) a
ref. leánynevelő-intézet igazgatóságához küldendők.
Évzáró vizsga. A budapesti ref. főgimnáziumban
rendszeresített ifjúsági vívó- és czéllővészeti kurzus jelen

tanévi eredménye vizsga és verseny keretében volt bemutatva és pedig: a vívó-vizsga f. hó 17-én, vasárnap
délután 4 órakor a főgimnázium tornatermében. A czéllövő-verseny pedig f. hó 18-án délután 3 órától kezdve
alkonyatig, a „Budapesti Polgári Lövészegyesület" lőházában, II. kerület, Marczibányi-tér 6. sz. alatt.

EGYESÜLET.
Árvák bucsúünnepélye. Meghatóan kedves és szép
ünnepély folyt le f. hó 19-én az Orsz. Prot. Árvaházban,
a mikor is 14 árva, 7 fiú és 7 leány, vett búcsút a
szeretett otthontól. Az ünnepélyen Keresztesi Samu ref.
lelkész - hitoktató mondott beszédet, melyben a kilépő
növendékeket a hajósokhoz hasonlítva, buzdította őket,
hogy életök hajóját szereljék fel a hit, remény ós szeretet erőivel, hogy az a szeretet éljen szívükben, mely
őket árvaságukban az intézet falai közt körülvette, az
a szeretet, mely:
Keblén melenget sok-sok g y e r m e k e t ,
S szeretetével Övezi körül.
Sivár éltükre f é n y s u g á r t lövel . . .
„Irgalmat n y e r , ki k ö n y ö k é t törül."
S viruló réten, ha virágra lel,
Ö s s z e g y ű j t i és a n n a k n y ú j t j a át,
Kinek élte sötét, örömtelen . . b
Maga előtt látva a Golgotát.
A ki k e r e s z t j e alatt r o s k a d o z ,
Vonszolva azt az élet k ü z d t e r é n ,
Részvéttel siet felemelni ő t . . .
„Én erösb v a g y o k , terhed viszem én."

Majd az intézet érdemes igazgatója, az árváknak
igazi édes apja, szólott a növendékekhez, kiket az intézet
volt növendékeinek példáival buzdított arra, hogy miként
kell megállaniok az életben, miként kell csüggedetlenül
harczolniok, hogy az élet harczában, küzdelmében el ne
essenek. Végül a búcsúzó növendékek nevében az intézetnek egy igazán rendkívül tehetséges leánynövendéke
mondott olyan tartalmas, szép nyelven és oly jó előadással búcsúbeszédet, a milyet csak ritkán lehet hallani, a mi ismét csak bizonyság arra, hogy az intézet
szellemi vezetése oly emberek kezében van, a kik nagyon
jól tudják azt, hogy miként kell az életre nevelni. Az
ünnepélyen megjelentek dr. Kovácsy Sándor ny. min. tanácsos, mint az intézetnek hosszú idő óta buzgó, fáradhatatlan elnöke feleségével, Haberern Jónathánné és
többen, kik az intézet és az árvák sorsát szívükön hordják. Nemcsak a növendékek, de a megjelentek is kedves
emlékkel, felmagasztosult érzelemmel távoztak a megható
ünnepélyről.

GYÁSZROVAT.
Csabai Imre kecskeméti nyugalmazott főgimnáziumi
tanár és igazgató, folyó hó 17-én, 41 évi tanári, belőle
23 évi igazgatói buzgó működés és 10 évi nyugalomban
létei után, életének 83-ik évében, szenvedés nélkül,
csendesen jobblétre szenderült.
Özv. ecsegi Csontó Lajosné, szül. jászapáti Apáthy
Júlia áldásos életének 65-ik évében, hosszas szenvedés
után f. éyi június hó 18-án elhunyt Miskolczon.
Áldás és béke lengjen poraik felett!

KÜLÖNFÉLÉK.
A legújabb gyógyirány, mely sikerei révén a
társadalom legjobb és legműveltebb köreiben nagyban
terjed: a vérgyógyítás (hemopátia), mely kizárólag a
vér gyógyításával gyógyítja a neuraszténiát és egyéb
idegbajokat, továbbá asztmát, gyomor-, szív- és vesebajokat. köszvényt és görvélykórt és ezen kezelési móddal
a jelenleg általában dívó kezeléssel szemben feltűnően
jobb eredményeket ér el. Ezen gyógymód megalapítója
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki visszatérve az évezreden át uralkodó humoralpathologia elvekhez, csakis a
test nedveinek kóros elváltozásaiban keresi a fent felsorolt betegségek okát és gyógykezelésük által a gyógyulást. Ezen kezelési módra felhívjuk mindazok figyelmét,
kik a fent felsorolt betegségek egyikében szenvednek,
hogy mielőtt valamely fürdőbe vagy gyógyintézetbe mennének, keressék fel ezen gyógymód megalapítóját és
egyedüli művelőjét: Kovács J. dr.-t, kinek ezen czélra
teljesen berendezett rendelő - intézete Budapesten, V.
Váczi-körút 18., I. emelet alatt van.
Egyházi szent edények, úrvacsora-kelyhek, keresztelő kannák és medenczék, borkancsók, oltári gyertyatartókból dús raktárt rendezett be Polgár Kálmán
budapesti müötvös (üzlete VII. ker., Erzsébet-körút 29.
szám) és az érdeklődő lelkész urak kívánságára stílszerű rajzokkal, tervezetekkel és költségvetéssel díjtalanul szolgál.
Állatápolás. Azon czégek közt, a melyek lósportczikkek és állatgyógyászati készítmények előállításával
és forgalomba hozatalával foglalkoznak, kétségtelenül
az első helyet Kwizda Ferencz János czég Korneuburgban
foglalja el. Ezen jóhírnevű üzlet 1853 óta arra törekedik,
hogy a lóápolás és lósport terén csak a legjobb készítményeket hozza forgalomba. A mint, annak idején a
Kwizda-féle korneuburgi marhatáppor és Kwizda-féle
Restitutio-fluid lovak részére, csakhamar jó hírnévre
tett szert, és megtartotta mai napig, ép úgy talál újabb
időben a Kwizda-féle szabadalmazott gummihorzsszalag
és egyéb óvókészülékek lólábak részére a legkedvezőbb
fogadtatásra a lótulajdonosoknál. A Kwizda Ferencz János
czég Korneuburgban kivánatra mindenkinek ingyen és
bérmentve küldi meg szép képes árjegyzékét; a sportkedvelő nem egy gyakorlati újítást fog találni.

PÁLYÁZATOK.
Pályázat ének-zenetanári állásra.
A sepsiszentgyörgyi államilag segélyezett ev. ref
Székely Mikó-Kollégium főgimnáziumánál az ének-zenetanári állás az 1906—7-ik iskolai évre betöltés alá keríil.
Évi javadalom 1200 korona rendes fizetés.
Kötelességek: Az ének tanítása a főgimnáziumban
a magyarországi ev. ref. egyház gimnáziumi tanításterve
szerint, a gimnáziumi vegyes énekkar és vonós zenekar

tanítása legalább heti két-két órán, a karoknak iskolai
ünnepélyekre való előkészítése és az ünnepélyeken való
vezetése. Továbbá köteles az önként vállalkozó tanulókat
vonós hangszereken tanítnai az elöljáróság által évről-évre
megállapítandó csoportokban és óraszámban, a miért
évenként legalább 400 korona külön díjban részesül.
Ha a megválasztott tanár zongorát is tud tanítani, a
jelentkezők számához képest ezután is mellékjövedelemre
tehet szert.
Csak ev. ref. vallásúak pátyázhatnak. Előnyben
részesülnek, a kik képezdei vagy középiskolai ének-zenetanári képesítéssel rendelkeznek. A megválasztott tanár
egyévi sikeres működés után esetleg állandósíttatni fog.
Pályázni óhajtók felhívatnak, hogy vallásukat, életkorukat, képesítettségüket, eddigi szolgálataikat, védkötelezettségüket, testi épségüket és egészségi állapotukat igazoló okmányokkal felszerelt folyamodványukat
a sepsiszentgyörgyi ev. ref. Székely Mikó-Kollégium elöljáróságához f. évi július hó 12-ig nyújtsák be.
Az ev. ref. Székely Mikó-Kollégium elöljáróságának
Sepsiszentgyörgyön 1906 június 16-ikán tartott üléséből.
Dr. Bodor Tivadar,

Olass

főgondnok, elnök.

MAGYARORSZÁG LEGNÉPSZERŰBB
j t j t j * E G Y H Á Z I M Ü I N T É Z E T E. J j t j i

GAVORA ÉS HAUSNER
E G Y H Á Z F E L S Z E R E L Ő ÉS O L T Á R É P Í T Ő
MŰ INTÉZETE.

Budapest IV., Váczi-utcza 41. sz.
Ajánlja az ö s s z e s e s z a k m á b a v á g ó e g y h á z i
s z e r e k , ú. m. g y e r t y a t a r t ó k , k e l y h e k , b o r kancsók, keresztelő kannák, medenczék,
valamint ú r a s z t a l - t e r í t ö k , s z ó s z é k - t é r í t ő k ,
csillárok, stb. stb. e l k é s z í t é s é t é s s z á l l í t á s á t .
Elismert m e g b í z h a t ó s á g , pontos kiszolgálás, jutányos árak.
Költségvetést, árjegyzéket kívánatra
azonnal küldök.

bérmentve

Ferencz,

r. t a n á r , j e g y z ő .

Felelős s z e r k e s z t ő : H a m a r

István.

legjobb asztali- és üdítő ital.

NYILTTÉR. *

Kitűnő hatásúnak bizonyult k ö h ö g é s n é l ,
gégebajoknál, g y o m o r - é s hólyaghurutnál

SZT. LUKÁCS-FÜRDŐ

Karlsbad

MATTONI HENRIK

Budapest

gyógyfürdő, Buda.

Téli és nyári gyógyhely.
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszapborogatások, zuhany-massage, vízgyógyintézet, szénsavas-fürdők,
v i l l a n y - f é n y f ü r d ő k , g ő z f ü r d ő k , kő- é s k á d f ü r d ő k , g y ó g y v í z u s z o dák. — O l c s ó é s g o n d o s e l l á t á s . — C s ú z - ,
köszvény-,
i d e g - , b o r b a j o k é s a téli f ü r d ő k ú r a f e l ő l k i m e r í t ő p r o s p e k = — tust küld ingyen a = = = = = = = = = = = = = = = =

PSF Szt. Lukács-fűrdö igazgatósága Budán.
;

..'Y

& 1i lv1 d9 imyf *l

A g y ö n y ö r ű h a n g , m e l y e t a v i l á g h í r ű és e l i s m e r t l e g j o b b g y á r t mányú amerikai rendszernek elmés szerkezete
elővarázsol,
ö n m a g á n a k z e n g d i c s é r e t e t . 65 f r t t ó l m i n d e n á r b a n k a p h a t ó .

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár,

Természetes vasmentes

a

Orgona-harmóniumok.

£ithion-forrás

STOWASSER J • hangszergyáros,
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek szállítója.

t e s e - , hólyag-, rhcum*-,
4» k ö s z v é n y b á n t a l m a k n á l , v i z e l e t i n e h é z s é g e k n é l , c z u k o r b e t e g s é g e k n é l , a l é g z ö - Salvator-forrás
éu e m é s z t é s i sigazgatósága
z e r v e k hurutalnál.
Eperjest*

Budapest, II, Lánczhíd-utcza 5.
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes
húros-, vonós- és fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett.

£

G H H i n a f - r r a s
szénsavval telített ásványvize h a s z n o s ital é t v á g y zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább é s l e g e g é s z s é g e s e b b asztali é s borvíz. — Hathatós s z o m j c s i l l a p í t ó . — Óvszer
fertőző b e t e g s é g e k ellen. — Orvosi rendelet
szerint e g y melegített pohárral i g y é k é h g y o morra.
Kívánatra telítésnélküli

töltést is szállít a

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán.

•

Hangfokozó-gerenda! melyáltal
bármely
hegedű, gordonka, beillesztése után
sokkal jobb, erősebb és lágyabb
hangot nyer. (Biztos siker.) Hegedűbe haa^fok«z<(-t(<'ren(la javítással 4 frt.
Kezesség minden egyes hangszernél.

Legnagyobb gyár és raktár
Saját találmányú ( R á k ó c z i )
tárogató; á l t a l á n o s a n e l i s m e r t
legjobb, mely tökéletes solo
hangszerré általam konstruált a t o t t . I s k o l á v a l 30 f o r i n t t ó l
feljebb.
Az összes hangszerek javítása különleges, szakszerű pontossággal,
jutányos árban; kezesség minden
egyes hangszernél.
Árjegyzék minden egyes hangszerről külön, kívánatra bérmentve küldetik.
Kivitel nagyban és kicsinyben.

* E rovatban foglaltakért nem

vállal felelősséget a

Szerk.

Mindennemű

Torony-órák

iskolapadok,
iskola-, torna-

p a l o t a - , v á r o s h á z i , gyári, laktanya-órák b e r e n d e z é s é t a legelőnyösebben eszközli

és

MÜLLERJÁNOS

óvodaberendezések

MAJER KAROLY

és szabadalmazott

Budapest, VII., Gsömöri-út 50.

gyermekpadok
gyártása.

(Saját ház.)
Első magyar dragyár gőzerőberendezéssei.

Árjegyzékkel készséggel szolgálunk ingyen
és bérmentve.

cJí

cJSÍ cJí

cJÍ c J í
Grand

eJÍ t^t

Prix,

Párisi

utóda

Képes

árjegyzékek,
költségjegyzékek ingyen.

Országh

Sándor

o r g o n a - é s
h a r m o n i u m g y á r o s

cJí c^S

R.-Palota (Budapest
mellett)
Alapíttatott 1861-ben.
Az 1 8 8 j . é v i k i á l l í t á s o n « N a g y d í s z o k l e v é l ' ) é s
« F e r e n c z - J ó z s e f l o v a g r e n d d e l " , az 1904. évi veszprémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azonkívül számtalan k i t ü n t e t é s é s elismerés.
Készít kellemes é s t ö m ö r h a n g ú , legjobb é s l e g újabb rendszerű o r g o n á k a t . Elvállal javításokat
és á t a l a k í t á s o k a t . Kisebb o r g o n á k k é s z l e t b e n v a n n a k . Szolid m u n k a és j u t á n y o s á r a k . Áz o r g o n á k
jóságát m i sem bizonyítja inkább, mint a z , hogy
a gyár alapítása ó t a 400-nál több ú j o r g o n a lett

ejiejí

megrendelve és készítve.

Árjegyzék

világkiállítás 1900,

KWIZDA FERENCZ J Á N O S

és részletes
díjmentesen

tervezet
kívánatra
küldetik.

Orgonaépítési műintézet.

cs. é s kir. osztrák-magyar, román királyi és bolgár fejedelmi
udvari szállító,

R i e g e r Ottó

kerületi gyógyszerész Korneuburg, Bécs mellett.

villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára
limlapest, VII., Garay-utcza 48.

K W 1 Z D A-féle RESTITUTIONSFLUID
cs. ísfelr.szabadalmazott m»s<ivfz lovak számAra,

es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Ferenez .József-rend lovagja.

1 üveg ára kor. 2.80.

A párisi és béesi világkiállít íson kitüntetve.

Negyven év óta van használatban az udvari istállókban
? a legnagyobb katonai éf'
polgári istállókban is a lovaiizmai erősítésére, fárasztó menetek előtt és után, ficzamodásoknál és az izmok merevedésénél s t b . ; a lovat Ü
trainingben bámulatos ered
mény felmulatására képesíti.

Legolcsóbb á r b a n és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nernesb a n g ú orgonákat szállít. 30 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb á r b a n és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt á r b a n elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kívánatra díjmentesen.

KWIZDA = korneuburgi marhatáppor
Dilit. szét l o v a k , szarvasmarhák é s juhok részére

Ezen czégtáfalán is
merhetők íe! azon üzletek, a melyekben
egyedül árusíttatnak
eredeti SINGER varrógépek.

Vi d o b o z á r a k o r . 1 . 4 0
„
„
„ - . 7 0

V2

50 év óta a legtöbb istállóban h a s z n á l a t b a r van étvágy-hiány a rossz emésztésnél, a tej javítására és a
tehenek
tejelőképességének
fokozás ára.
Vi«irt«ii c s a k e z e n v í d j p j f y g y e l e l l á t o t t .
Képes árjegyzék ingyen é s bérmentve.

Főraktár: Török József gyógyszertára
K i r á l y - u t c z a 12. é s A m l r á s s y - ú t 2 6 .

fi mi gépeink nem
szorulnak ajánlásra.
Csak arra kérünk
ügyelni, hogy kellő
helyen vásároljon.

Singer Co. Varrógép Részv. Társ.
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16.
Budapest: VII., Kerepeái-at 32.
,,
IV., Muzeum-körut 27.
,,
VII., Király-utcza 52.
„
VI., Teréz-körut 21.
„
II., Fő-utcza 15.
r
Újpest: Arpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi-u. 14.

HORNYÁHSZKY VLKTOK CS. ÉS K1B. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.

PROTESTÁNS
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI
Hirdetési díjak :
Két hasábos egész oldal . . . . 40
Fél oldal
20
10
5
Nyolczad oldal

kor.
kor.
kor.
kor.

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő :
H A M A R
ISTVÁN.
Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a h o v á a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendók.

LAP
Megjelenik minden

vasárnap.

Előfizetési á r a :
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 fillér.

T A R T A L O M . V e z é r c z i k k : A z első l é p é s az 1848. X X . v é g r e h a j t á s á r a . Hamar
István.
P á r szó a férfi és n ő h a r c z á r ó i ,
Orth
Ambrusné.
— I s k o l a ü g y : A biblia az ev. ref. k ö z é p i s k o l a i v a l l á s t a n í t á s b a n . Barla Jenő. — T á r e z a : B o c s k a y I s t v á n .
B e l f ö l d : A ref. z s i n a t f e l i r a t a a k i r á l y h o z . — A z o r s z á g 1904. évi e g y h á z i és v a l l á s e r k ö l c s i k ö z á l l a p o t a i .
Homola
István.
— Egyház. — Iskola. — Egyesület. — Gyászrovat. — Különfélék — Hirdetések.

Az első lépés az 1848. XX. végrehajtására.
I.
A hosszas politikai zavarok idején, majd az
új kormány megalakulása óta, feszült figyelemmel
várták a protestáns egyházak: mi fog történni az
1848. XX. t.-czikknek már kilátásba helyezett
végrehajtásával? A ref. zsinat legutóbbi ülésszakán
végre megtudtuk azoknak a tárgyalásoknak az
eredményét, a melyeket a két prot. egyház közös
bizottságának elnöksége a Wekerle-kormánnyal
folytatott. Ismerjük immár gróf Apponyi Albert
kultuszminiszternek a két protestáns egyház memorandumára adott válaszát, a mely szerint, az 1904.
évi állami költségvetésbe felvett segélyösszegeken
kivül, az 1848. XX. t.-cz. 3. §-ának végrehajtásaképen, első sorban az egyházi adózás rendezésére, az egyházi közigazgatás költségeire és az
országos lelkészi nyugdíjintézet segélyezésére évenként 3 millió korona segély rendszeresítetnék, és
pedig akképen, hogy ebből 1 millió az 1917., egy
további millió az 1908. évi költségvetésbe vétetnék fel, a teljes 3 milliót pedig az 1909. évi
költségvetés foglalná magában. Hajlandó továbbá
hozzájárulni a miniszter, hogy ez a 3 millió államsegély ktilön törvényben biztosíttassák, a mely
törvény egyszersmind azt is tartalmazná, hogy az
1904. évi költségvetésbe már felvett korábbi segélyek a törvényhozás által a jövőben leszállíttatni
nem fognak.
A hosszú bizonytalanság után itt van tehát
az első, pozitívumnak mondható valami, a mely

r

reménységet nyújt arra, hogy két protestáns egyházunk végre olyan támogatást nyer, a mely mellett nagy valláserkölcsi és kulturális feladatainak
inkább megfelelhet s czéljai, reménységei az elérhetés látótávolába jutnak.
A Wekerle-kormány, gróf Apponyi Albert
nyilatkozatával kétségtelenül nagy lépést tett a
48. XX. végrehajtása terén. És íme, sokaknak,
különösen ellenfeleinknek nagy csodálkozására,
sem a közös bizottság, sem a ref. zsinat nem
fogadta örömújongással ezt a lépést, sőt egyenesen
kifejezte, hogy azzal óhajtásai czélpontjához eljuttatottnak nem érzi magát s továbbra is hangoztatja a 48. XX. t.-cz. végrehajtásának szükségességét. Igen, valóban így áll a dolog, s a közös
bizottság és a zsinat véleménye e tekintetben találkozik az egyházi közvéleménnyel. Találkozik, mert
úgy ítéljük mi is, hogy bár a Wekerle-kormány
lépése elhatározó nagy lépés, . . . de csak az első
lépés, a mely prot. egyházainknak az 1848. XX.
t.-cz.-ben lefektetett teljes egyenlőség és viszonosság elvei szerint való felsegíttetése ügyét a czélhoz még nem juttatta el.
Nem juttatta el legelső sorban azért, mert a
kilátásba helyezett újabb segély jóval alatta marad
annak az összegnek, a melyet a kormányválaszban
jelzett czélokra a közös bizottság memoranduma
megjelölt (3.368,146 K 8 f.-rel szemben 3 millió).
Nem juttatta el másodsorban azért, mert a leirat
teljesen említetleniil hagyja a memorandumnak a
lelkészek korpótléka, a vallástanítás és a kulturális és humanitárius intézmények czímén támasz-

A tüdővész terjedésének meggátlása czéljából 21211/1905. sz. a. kötelezöleg elrendelte a nagym. magy. kir.
5,5
se
vallás- és közoktatásügyi
n r
£ r 1
J
ll
*' ® s z e r m a 9 y a r
miniszterinni az i s k o l á k
r f l T l í l f l V ^ l P 1 P f l l l ^ f c T l P ^ i ^ f c " mány, és kizárólag Erdős
U J U 1 1
padlóinak portalanítását
Sf J
M W p J I I U U U
József és Társa ezégnél
Budapesten, Szív-utcza 4 3 . szám alatt, mint e szer gyártására és szétküldésére egyedül jogosított tulajdonosoknál rendelhető meg. Az , Utasítások" bérmentve.

tott igényeit. S nem juttatja el harmadsorban
azért, mert a memorandum beterjesztése óta, a
refr- zsinat újabb törvényhozása újabb igényeket
támasztott, a melyek még azon esetben is követelnék kielégíttetésüket, ha a kormány a memorandumban kimutatott 5.771,246 K 80 fillér szükséglet fedezését helyezte volna is kilátásba.
Már a memorandum jelezte, hogy lelkész- és
tanárképzésünk emelése végett újabb államsegélyt
igényel, mihelyt az ezekre vonatkozó számítások
készen lesznek. Ezenkívül a ref. zsinat kimondotta
a lelkészi fizetések fokozását, az összes alsó-,
közép- és főiskolák tanítói fizetésének az állami
intézetek tanítói javadalmazásával egyenlővé tételét; — s mint megvalósítandó terv áll az egyházi
hatóságok előtt az egyetemes theol. tanári nyugdíjintézet, valamint a fővárosban emelendő központi épület.
Mindezek, hogy megvalósulhassanak, a memorandumban megjelölt összegen jóval túl menő
segélyt igényelnek, holott az 1904. évi költségvetésbe felvett és az újabban kilátásba helyezett
segély, a mint rámutattam, még a megjelölt czélok szükségletét sem fedezi. így állván a dolog,
a mint báró Bánfty Dezső és Hegedűs Sándor
kifejezték, a kilátásba helyezett újabb 3 millió
segéllyel nemcsak nem tekinthetjük magunkat kielégítetteknek, de egyenesen azt hangoztatjuk,
hogy még fennmaradt igényeink kielégíttetése sem
maradhat el hosszabb időre, mert a részint a
memorandumban már megjelölt, részint a zsinat
újabb törvényhozása által létrehozott czélok és
átalakítások épen olyan vitális érdekeit képezik
egyházunknak, mint azok, a melyekre a kormány
az újabb segélyt kilátásba helyezte. Ezeknek megvalósítása tehát ad graecas calendas el nem halasztható.
Szárazon kell tehát tartanunk a puskaport,
a hogy Hegediis Sándor mondá. Szárazon, a tekintetben, hogy igényeink teljes kielégítését szorgalmazni egy pillanatra se szűnjünk meg. Konvent, egyetemes gyűlés s a közös bizottság tegye
meg azért a sürgős intézkedéseket arra nézve,
hogy még fennforgó szükségleteink összegei pontosan kiszámíttassanak és egy újabb memorandumban a kormány elé terjesztessenek.
Puskaporunk szárazon tartásának azonban
ez csak az egyik módja. Ezenkívül még más
teendőink is vannak, hogy meglepetés és csalódás
ne érhessen bennünket.
Ezekről azonban majd egy következő czikkben szólok.
Hamar

István.

Pár szó a férfi és nő harezáról.
Erről ugyan sok szó esett már, nemrégiben épen
e lap hasábjain is. De úgy találom, hogy ez nemcsak
a „hivatalosak" ügye, hanem joga van hozzászólni minden laikusnak is, a ki a mai felületességnél mélyebben
gondolkozik e tárgyról. S ha egy-két gondolat jobban
megvilágosítja a helyzetet, vagy egy porszemet visz a
kibontakozás, a fejlődés nagy épületéhez, — akkor talán
ez az én szerény laikus szemlém is megérdemli a napvilágot.
Előre bocsátom, hogy én sohasem mentem volna
úgynevezett „férfipályára", ha választanom kellett volna;
hanem ezerfélét találtam volna a nőiesség körében is,
a melyen tisztességgel lehet keresni.
De nem tartom elzárandónak a — mondjuk — szabad,
tudományos pályákat a nők elől; mert lehetnek és vannak tehetségek köztük e téren is, a kik itt is használhatnak a hazának és az emberiségnek. De ezektől ne
tartsanak a férfiak. Kevés férfiproletárt fognak kiszorítani ezek, mert kevesen lesznek.
De az bizonyos, hogy temérdek nő nincs abban a
helyzetben, hogy magának férjet választhasson, s így a
megélhetést kell választania.
Nem számítom ezek közé a—sajnos — mind nagyobb
tért foglaló magasabb hivatalnoki vagy előkelő, vagyonos
családok leányait, a kik csupán fényűzésük növelhetéséért vagy időölésórt elveszik a szegény, rászorult nők
elől a kenyeret, befolyásos ismerőseik által kineveztetvén
magukat oda, a hol a másik, a szegény néha több évi
szorgalmának gyümölcsét várja a kinevezésben. A menynyire helyeslem, hogy minden nő kivegye részét a társadalom iránti kötelességekből, annyira elitélem ezt.
Az a nő, a ki önnönmagán kívül mással is kiván
foglalkozni, és pedig hasznosan, ha családtalan és megélhetése biztosítva van: nagy teret talál a munkára a
jótékonyság mezején.
Nem értem ezalatt (és nem is épen istápolom) az
alamizsna-osztást; hanem azt, a mi igazi nemes munka :
munkát adni, még pedig a népies és műipart fejleszteni,
tanítani a ház körüli munkaágakat, egyszerűbb és magasabb képesítéssel, melyek mind megélhetést biztosítanak.
Sokan talán nem is képzelik, mily óriás erkölcsi
haszna van abból a szegénynek, az anyagin kívül. Örömmel mondhatom, vannak már ilyen nőink is, tehát van
már, a ki útmutatást adjon a munkálni akarónak. Es
mihelyt ezek többen lesznek és munkájuk gyümölcsét
értékesíthetik, sokkal több nő fogja ezeket a pályákat
keresni. Azonban van egynehány pálya, a mely nálunk
még részben ismeretlen ós nem általános. Ezek a nők
kedély világába tartoznak, és a hol a nők sokkal többet
használnának a közjólétnek, mint a férfiak.
De előbb lássunk egy-két okot, a mely e sajátságos alakulásokat előidézte.
Nem hiszem, hogy áll a tétel, a mely szerint azért
házasodnak kevésbbé a férfiak, mivel a nők elveszik

állásaikat. Hiszen a férfihivatalnok, munkás stb. ma is
kedveltebb, mint a női.
És az a nő, a ki ilyen pályára megy, már azért
teszi ezt, mert nem kap férjet.
Sőt ellenkezőleg, hamarább kaphat így; mert a
kevés jövedelmű férfi, a ki egymaga nem bír családot
eltartani, a kettős jövedelem tudatában inkább mer vállalkozni reá. Sok szülő, épen erre számítva, képezteti
leányát; mert azt mondják : „Hoz egy gyógytárt hozományul a leányom, ha gyógyszerészt nevelek belőle, és
ekkor kap férjet is! Megkeresi a másik is, a mi neki
kell, azt sem féltem!" Nekem is mondta egy férfirokonom, derék ember különben: „Meg akarok házasodni.
Eltartani tudok is egy asszonyt; de — öltöztetni nem!"
Azt sem gondolom (tapasztalások után), hogy a nő nem
jó hivatalnok; főleg aprólékos, pontos munkánál jó szolgálatot végez.
Hogy a családanya otthon ülő foglalkozást kellene,
hogy keressen, hogy gyermekei mellett lehessen, — ez,
azt hiszem, minden vita fölött áll, ha már egyáltalán
keresnie kell. Már pedig az, hogy nem szívesen mond
le keresetéről s nem ok nélkül, az úgy a drágaságnak,
mint annak a megszokott, jóleső érzésnek a következménye, hogy nem függ minden krajczár erejéig férjétől.
Azonkívül ma a fővárosi háztartás sokkal kevesebb háztartási munkát kiván; mert sok dolgot csekély árért
készen s még jobbat is kap, mint a minőt rossz anyagi
körülményei folytán otthon, fáradsággal állit elő. Es
igényei nem nagyok e téren, s ha egy-két gyermekétől
ráér, jobb, ha dolgozik, mintha a szomszéddal pletykál.
Egy, a mi természetesen nem pótolható, sem olcsón,
sem drágán: áz anya szellemi és erkölcsi vezetése,
tanítása, szeretete, kedélye, a mi a családot családdá
teszi stb.
Ennek a hiánya csakugyan legszomorúbb ebben.
Hogy az elcsigázott anya maga is érzi olyan családoknál, hol ez elkerülhetetlen, az több. mint bizonyos. 0
is szivesebben otthon keresné a pénzt. De mit tegyen,
ha nem olyat tanult lánykorában, ha képzettsége csak
irodai vagy más hasonló munkára való ?
És mért nehéz segítni ezeken a bajokon? Azt
hiszem, hogy itt a kiindulási pontnál, a férfiak pályaválasztásánál van már az első hiba, vagy legalább is
az oka a nők sokak szerint téves pályaválasztásának.
Természetesen csak hazánkról szólok, mert azt
ismerem és mert főleg ez fontos nekünk. A külföld
azonban jó követendő példákat szolgáltat. Nem is újság,
a mit mondok. Sokszor elmondották, de nem evvel a
fontos kérdéssel kapcsolatban, hogy a nők veszik el a
férfiak elől a kenyeret.
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Már a szülők nem önállóságra, erélyre, jellemszilárdságra, bátor küzdésre nevelik fiaikat, hanem igyekeznek bedugni őket valamely hivatalba, a hol ugyan
a jövedelmük igen szűk korlátok közt mozog, de bizonyos ranggal áteviczkélnek az életen. Állásukhoz mérten
persze nem tudnak családot eltartani legszebb korukban;
mert a hivatalnoknál, ha tehetséges is, sok mindentől
függ az érvényesülés. Ezért aztán a házasságnál főkérdés, a drága (és sokszor haszontalan) kelengyén kívül:
mit hoz a lány? A felelet erre ma fent: apanaget;
lejebb: fizetést.
Viszont a nők mindinkább függetlenebbül, önállóbban vannak nevelve, mint azelőtt, a mi sokkal bátrabbá teszi őket az élet harczában is.
Ha a férfiak nem elégednének meg a szerény
hivatallal és czímmel (felerészben már az első lépésénél
protekczióra támaszkodva), sokkal többet keresnének a
szabad, független pályákon, olyanokon, a hol (mint már
annyiszor hangoztatták nálam sokkal okosabb és illetékesebb emberek), égető szükség van nálunk, főleg az
ipari, technikai, kereskedelmi, úgynevezett reális, modern
pályákon. De ahhoz egy kis jellemszilárdság,. takarékosság, életrevalóság, erély, bátorság kell, és ezek bizony
nem találhatók fölöttébb gyakran ifjainkban, főleg az
úgynevezett „urak"-ban. Ezeket az urak különben sokkal
jobban tudják, mint én, — s e kis kitéréssel csak az
a czélom, hogy kimutassam, hogy a szegény nők férjhezmenetelének nem épen csak az az akadálya, hogy ők
kiszorítják a férfiakat állásaikból.
De minálunk a férfi-női munkakérdés még nincs
sem megoldva, sem eldöntve. Igyekezzünk tehát jó irányt
adni neki, a míg lehet, kiki tehetsége, helyzete szerint.
Orth Ambrusné.
(Folyt, következik.)

ISKOLAÜGY.
A biblia az ev. ref. középiskolai vallástanításban.
(Folytatás.)

1.
Az ev. ref. középiskolai tanterv e szavakban foglalja össze az I. osztály vallástanítási tananyagát: „Az
ó-szövetségi kijelentés a pátriárkák és Izrael történetében, a tízparancsolatban és a prófétai iratokban." A II.
osztályét pedig ekként: „Az új-szövetségi kijelentés Jézusban, az ő életében és tanításaiban."
Látnivaló, hogy bibliaismertetést, nem pedig bibliai
bevezetéstant (isagogika) kiván. Más szavakkal: Ez osz-
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tályokban nem az egyes bibliai könyvek eredetének,
azok szerzői, tartalmuk kritikai ismertetése a vallástanítás fő érdeke, hanem a bibliai tannak és tartalomnak
a gyermekekkel megismertetése, szóval a bibliának beplántálása a gyermek lelkébe. Hadd lássa az egyes könyvek olvastatása és tartalmuk magyarázata alkalmával a
tanuló, mint nyilatkozott meg Istennek áldó kegyelme
a nagy mindenség, benne az ember megteremtése és az
általánosan mindenekre kiterjedő gondviselés alkalmából. Áz isteni áldó kegyelem nyomon kiséri az embert
az első bűneset pillanatától a világ forgásának mai időpontjáig ; — igen, mert Isten az ő örök szeretetéből kifolyólag, az emberi világ bűnös léte daczára, nem bosszulja
meg magát az emberi nemzetségen ; áldó jósága nyilván
megnyilatkozott erkölcsi megtartásunkban, mely szerint
küldött Megváltót, kiben váltságunkat találtuk ós a kinek
tudománya életnek és igazságnak beszéde.
A biblia tanrendszerének e magasztos vezéreszméit,
hogy a kijelentés történetének folyamán megismerhesse
a tanuló, felveszem a tanterv nyomán az I. osztályban
az ó-szövetség, a II. osztályban az új-szövetség különböző könyveit. A bibliai könyvek bőséges terjedelme
nem engedi meg a heti 2 tanóraszám mellett a könyvek
teljes szövegének elolvastatását, — ez magában nem is
baj ! Végre is házi olvasmányokul is jelölhet ki szövegrészleteket a szaktanár. A nem olvasott részek tartalma
röviden közölhető a tanítványokkal.
A tanítás menete elemző. Ez eljárás érvényesül
úgy a történeti, tanító (költészeti) és prófétai könyvek
ismertetése alkalmával. S ez abban nyilvánul, hogy a
bibliai szöveget olvastatva, a szöveg nyomán vezetem
rá a tanulót a tudnivalókra, mintegy kihámoztatom velők
a bibliai tartalmat (inductio).
Gimnáziumi felsőbb tanítási fokon módszer tekintetében a magyarnyelvi tanítással lehet párhuzamba állítani bibliai vallástanításunkat, ha ugyan belsőbb vallási
érdeket külső, egyedül tanítási érdekkel egybevethetünk.
Valamint a gimnáziumi V. osztályban a magyar prózai
írásművek ismertetése, tehát tartalmuknak, szerkezetüknek, külső sajátságainak megértetése a tanítás feladata,
majdnem e feladatot szolgálja bibliai tanításunk is,
azzal a különbözettel azonban, hogy itt egyedül a bibliai
tartalom megértetése, annak igazságáról a meggyőzés,
így annak a lélekbe plántálása a feladat. A rhe torikai
tanítás csak induktív lehet; az elemzésből indul ki az
elmélet, mely a tanítás sarkalatos pontjaira szorítkozik.1
Ez áll módszer tekintetében a biblia analyticus tanítására is.
A tanítás menetének egyetlen példáját kívánom
bemutatni a hegyi beszéd tanításának kapcsán. E részlet
a bibliában Máté evangélioma 5—7. részekben foglaltatik.
Nézzük az 5. rész tanítását.
A szöveg olvastatása előtt utalok az előző bibliai
rósz tartalmára. A Jézus élete tanítása nyomán e rész1

L . : A gimn. tanítás terve s a reá vonatkozó utasítások.
A vallás- ós k ö z o k t a t á s ü g y i minisztérium hivatalos kiadása.

leten úgyis túl vagyok. Megemlítem a tanulók előtt,
hogy Máté evangélioma 4. részének előadása szerint az
Idvezítő kiállotta a tűzpróbát a sátán csábításaival szemben ; sem hatalomvágy, sem feltűnési kedv, sem a kincscsel, vagyonnal kísértés el nem tántorították őt magasztos
tanítói életpályájától; fellép, maga mellé veszi tanítványait (Máté 4, 18—22). „ Elkérülé az egész Galileát,
prédikálván az Isten országának evangéliomát, gyógyítván minden betegséget és minden erőtlenséget a község
között" (25. v.). Tanításait a hegyi beszéddel kezdi meg,
melyet Galileának Boldogság nevű hegyén, a tenger
partján tartott.
A növendékek közül egy felolvassa az 5. részt.
A szöveget ezután az egyes részletek vezéreszméi nyomán a gyermekekkel részekre bontatom. Ily önálló részletek lesznek a 3—12. versek, hol a boldogság problémájának megfejtését adja az-Idvezítő. A 13—16. versek,
hol a keresztyén élethivatásról beszél; 17—37. versek,
melyekben a mózesi törvényt magyarázza; a 38—48.
versek, melyekben a keresztyén türelmesség és megbocsátás magasztos erényeit köti hallgatói szívére.
Álljon a hosszú részletből a 3. és a következő
vers magyarázata. Mint említve volt, elemző tanmenet
mellett egyes kérdésekkel igyekszik reávezetni a tanár
a tanulót az alábbi gondolatokra, melyeknek kifejtése,
is kérdés és feleletek alakjában történik. E kérdező
módszer minden kérdését lehetetlen papírra tennem. Az
alábbi tanítás-formát inkább vázlatos alakban, főleg a
tárgyalási mód bemutatása szempontjából közlöm.
íme a tanítás!
Az Idvezítő a hegyi beszéd bevezető részében
(3—13. v.) az emberi élet mindennapi, mondhatjuk legfontosabb kérdésének, a boldogság problémájának adja
megfejtését.
Mi a boldogság?
Nincs közöttünk csak egy
is, ki boldogság után ne vágynék. A gyermek játékai,
az ifjú tervezgető álmai közepett, a férfi fáradozásai,
küzdelmei perczeiben megszerezni igyekszenek a boldogságot. Bizony nincs ez általános emberi törekvés
alól kivétel!
De bár sietve fut mindenki a boldogság után,
közülünk kevesen találják meg. És vájjon miért? . . .
Mert nem a krisztusi eszmény nyomdokain keresik a
boldogságot, de gyarló emberi elméjök útmutatása nyomán. Nem a Jézus által hirdetett lelki javakban, de
múló értékű, veszendő világi jókban, mint: gazdagság,
dicsőség, hírnév, hatalom, rang és pompa — keresik a
boldogságot. Pedig e javak nem eredményezik a lélek
nyugodalmát. Elkápráztathatják a lelket, de belső megnyugtató érzéssel el nem töltik soha.
E földi javak helyett az Idvezítő a lélek szegénységében (3. v.), bűnbánatban (4. v.), alázatosságban
(5. v.), az igazság keresésében (6. v.), irgalmasságban
(7. v.), tisztaszívűségben (8. v.) és a békességre igyekvésben (9—12. v.) helyezteti a boldogságot. Jertek,
fejtsük ki Jézus tanítása tartalmát.

„Boldogok a lelki szegények, mert övék a menynyeknek országa" (3. v.), mondja Jézus. „Lelki szegény"
— mi e szó értelme? Ugy-e e kitétel mai nyelvünkön
nem valami hízelgő, hiszen esztelent jelent. Nem így
értelmezzük azonban a szöveget, mely a XVI. századbeli nyelvezet szerint nem is e jelentést foglalja magában.
Boldogok, a kik érezik leikök szegénységét, erőtlenségét, — ezt mondja Jézus! Látni lelki erőnk fogyatékosságát s így lelki alázattal fordulni a mindenható Istenhez segedelemért, — nagy boldogság ez, mert a lélek
nyugodalmát eredményezi, bennünket Istenhez vezérel.
„Boldogok, a kik sírnak, mert ök megvigasztaltatnak" (4. v.). Vagyis boldogok, a kik megsiratják bűneiket,
— ez a kitétel tartalma! Szinte hiányzik a mondat első
feléből a tárgy. Igen, a ki kesereg, sír bűnei felett,
vagyis keservesen megbánja bűneit, az jobb életre tér,
ezután óvakodni fog a bűntől. Öltözködjetek azért a
lelki megalázkodás és bűnbánat ruházatába, ismerjétek
el bűnösségteket; meggondolva, hogy a bűn nyomában
ott a büntetés, a mely Isten igazságából mindnyájunkra
elkövetkezik: igyekezzetek ezt elhárítani magatoktól,
forduljatok az Isten örökkévaló irgalmához, — Ö megbocsátja bűneiteket.
Igen! lelki boldogság nyilatkozik meg számunkra,
ha beismerjük lelki erőtlenségünket, ennek érzetében
Istenhez folyamodunk, így Isten segedelmével lelki vágyódásaink czélzatai megvalósulnak. Mily boldogság pedig
az emberre nézve, ha a lelki élet mezején feltalálhatja,
a mit keresett. Betölteni a krisztusi szeretet törvényét, megvalósítani az erényt, bizony e törekvés az ember részéről
nem más, mint érvényesülés ide alant Isten országa javára.
Ilyen természetű előadásban halad át a tanítás a
többi verseken is.
Lehetetlen e tanulmány keretében hosszabb előadási mintát beiktatnom a biblia tanításáról, hiszen ez
csupa tanítási gyakorlatok bemutatására vezetne. 1
Tudvalevőleg a biblia egyes részletei nem mind
egyező előterjesztésűek. Majd példázatokban tanít az
Idvezítő, majd meg történeti részletekkel találkoznnk;
az apostoli levelek meg elvont előadási formában világosítják meg a krisztusi tanrendszer magasztos elveit.
Mily lélekemelő az evangéliomi példázatok megbeszélése, a melyekből egy-egy gyakorlati erkölcsi elvvel
leszünk gazdagabbak; vagy az ó-testamentomi részleteknél a történeti szakaszok tanítása!
így tanítom a bibliát! így igyekszem tartalmát
ismertetésében belecsepegtetni a gyermek lelkébe, hogy
1

E tanítási forma külső menet tekintetében egyez azzal,
melyet Trózner L a j o s tanár az Erdélyi Prot. Lap f. évi 11. számában az első zsoltár tanítására vonatkozólag közöl. A közlött
tanitásforma angol minta. Nyilván láthatja az olvasó, ha e czikkben foglaltakat amazzal egybeveti, hogy teljesen egyező amabban
is a tanítás czélzata s az arra vezető eljárás tekintetében is egy
felfogásunk. Mindenikben a tanuló foglalkoztatása, az elemzés s
ez úton a tartalom elvonatása a főérdek a tanításban. így foglalk o z t a t j u k a vallásos tanításban a tanuló constructiv képességét és
nem a receptio számára kívánunk ismereteket nyújtani.

szelleme mélyen meggyökerezve, bő gyümölcsöt teremjen
életében. így aztán meg fog valósulni a krisztusi eszmény, eljön és állandó lesz e földön az Isten országa.
Barla

Jenő,

ref. főgimn. vallástanár.
(Folytatása következik.)

TÁRCZA.
Bocskay István.
Emlékbeszéd. írta Hörk J ó z s e f , theol. akad. tanár.
(Elmondotta szerző a pozsonyi ág. hitv. ev. theol. akadémia évzáró
ünnepélyén 1906. június 20-dikán).

Egy erdőben jártam. Látszott rajta, hogy valamikor
messze keletről ültették át ide fáit. De már teljesen
meggyökeresedett mostani helyén. Ezer esztendősnek
becsülte mindenki.
Látszott rajta, hogy viharok járták.
Lenn a domb mélyén, a völgyben, nagy pusztulás,
irtás, tűz helye látszott. Akkor, úgy vettem ki, csak
felső köre: dombjai és a magas hegyen lévő része maradt meg bántatlan, mint egy körvonal, mint egy tatárturbán.
Látszott, hogy más pusztítás is nagy kárt tett
benne. Több, mint harmadrésze szenvedett e pusztítástól.
Különösen a közepe, a főhelye körül lehetett e pusztítás
erős és hosszú, mert nyomai — mint a török átok —
még mindig látszottak. A középtől jobbra ; mintha a déli
hegyek védték volna meg, még elég erősnek tűnt fel.
A leggazdagabb talajon, a legbujább földben még
sűrűn állottak a fák. Meg volt ugyan ez is tépve és
látszott ezen is, hogy a nyugat felől az erdőbe áramló
kártevő bogarak ennek is lepusztították lombját, megrágták gyökereit, sőt sok-sok fáját tönkre is tették.
Itt különösen feltűnt nekem egy sudár tölgy. Mi
okozhatta ennek vesztét ? Hiszen olyan erős volt, hogy
védelmet nyújtott a körülötte levő fáknak, erdőrészletnek; a bogarak nem bírtak vele, és mégis, bár talaja jó,
gyökere erős, ágai vastagok voltak, rajta külső erőszak
nyomai nem látszottak, — elhalt!
Társain láttam, hogy azokat gonosz kezek vágták
le, bűnös szenvedelmek okozták halálukat a századok
folyamán ; de ennek, — mi baja lehetett ennek ?
Elkezdtem kutatni és felfedeztem, hogy egy reáhajló
vékony fa lehetett, a mely a gyökerére mérget csepegtetett.
Különös — gondolám — és el-elgondolkoztam,
mintha csak népem, nemzetem, hazám sorsát látnám!
Mintha ez az erős tölgy oly feltűnően hasonlítana
Bocskayhoz!
Az első pillanatban, meglepődve gondolatomtól,
mint valami álom hatalma alatt, kábult voltam.
Majd magamhoz tértem s elgondoltam, hogyha úgy
végigtekintek magyar nemzetem történetén, mint egy, a
századok folyamán kialakult képtáron, természetesnek

kell azt tartanom, hogy annak legkiválóbb képei, legmeghatóbb jelenetei újra feltűnnek s hogy ezen képeket
képzeletem újra összerakja, összeállítja s egy egységes
képben tünteti fel lelki szemeim előtt. Es nem lehet feltűnő, hogy a nagyobb, szebb képek kidomborodnak, és
mintegy uralkodnak az egész összkép felett!
Hogy a magyar nemzet története, hőseinek élete,
vértanúinak, nagyjainak képei jobban lekötik a lélek
figyelmét, mint a többi kisebb hatású, szűkebb keretű,
gyengébb világú képek, az magától érthető.
így érthető, hogy jobban lekötötte figyelmemet ama
sudár tölgy, a nagy Bocskaynak képe, mert ő is azokhoz tartozott, a kik önmagukban is nagyok, de különösen nemzetük történetében kiválóan nagyok voltak, kiknek élettörténetéhez a nemzet élettörténetének egy egész
szakasza, köre csatlakozik. Kik nagyok voltak, mert nemesen éreztek, nemesen gondolkoztak; nagyok voltak,
mert nagyot tettek!
A nemzet élettörténetére gyakorolt, önfeláldozással
járó, gyakran a halálba vivő, mindenkor szenvedésekkel
sújtott, önzetlen, nemes működés az, a miért mi történetünk ilyen alakjait hősöknek mondjuk.
Bocskay hős volt, mert bírt azon jellemvonásokkal,
a melyek a hősben megkívántatnak!
Mi jellemzi a hőst?
Legelői is: 1. a szív nemessége, azután 2. az ész
világossága, s végül 3. az akarat szilárdsága.

I.
Mikor Bocskay a magyar királyi udvarhoz került,
a reformáczió fénykorát élte Magyarországon. Miksa király tanítója, udvari papja, szeretetet keltett a nemes
király szívében az evangéliom iránt. Barátai, a német
fejedelmek, Melanchton, a kivel levelezett, megerősítették őt ezen érzelmében. Nem tért ugyan ki a róm. kath.
egyházból, de mindent elkövetett, hogy a protestáns
szellem, tudomány és erkölcs háborítatlanul hathassanak.
Vezérei, kiket a török ellen tartott, nagyrészt evangélikusok, a magyar főbbhivatalok evangélikus világi urak
kezében s maga az országgyűlés is többségében protestáns volt.
Szives örömest nézték ezt a protestáns magyarok,
így a buzgó református Bocskay István is. Mikor azután
a Rudolf udvarában, I. Miksa halála után pár évvel,
mindennek az ellenkezőjét tapasztalta, mert Rudolf, ki
1576-ban, mint 20 éves ifjú követte atyját a trónon, a
nevelésére döntő befolyást gyakorló jezsuiták és a türelmetlen elfogult spanyol udvar ösztökölésére mindinkább
hajlott az ellenreformáczióra, s midőn Bocskay azt vette
észre, hogy szeretett hitsorsosainak jogait, vagyonát, sőt életét mind nagyobb veszedelem fenyegeti, tanácsai pedig ós
figyelmeztetései figyelembe sem vétetnek, sőt egyik nagyrabecsült jóbarátja, Illésházy István hazájából kiüldöztetik,
honfiai pedig gyűléseiken jogaik megvédésére fegyveres
felkelést terveznek: nem akart tovább Rudolf tanácsosa
lenni, otthagyta a reá hallgatni nem akaró Rudolfot és
biharmegyei jószágaira vonult gazdálkodni.

Azonban Erdély veszedelme, Bethlen Gábornak
török földre menekülése — fordulatot hozott.
Bethlen Gábor ugyanis a haza szomorú sorsának
javítására kérte fel Bocskayt. Bocskay ez ügyben levelezésbe bocsátkozott Bethlennel. De Bethlen podgyászával Bocskay levelei is Belgiojoso kezeibe kerültek. Ez
diihös volt Bocskayra, mert nem adott neki húszezer
forintot kölcsön s most úgy látta, elérkezett a szégyenért
a boszú órája. Megtámadta Bocskay birtokait. Szentjóbi
kastélyát elfoglalta és már kereki vára ellen indult.
Végül is kénytelen volt Bocskay önvédelemből fegyvert fogni. De más oka is volt! Szerette hazáját, szerette egyházát, szerette a szabadságot, szerette a protestantizmust !
A maga védelmére emelt fegyvert, a mint feje
felől a veszedelem elmúlt, letette volna. De Rudolf maga
megtámadta a magyar alkotmányt, hazájának szabadságát. Ezt az Ő, hazájáért lelkesülő szíve nem tűrhette, s
megindult eleinte kicsiny, de mindinkább növekedő seregével a honmentő harczba. És a mint azután diadalmasan bejárta az országot és látta azt a sok nyomort, a mit a
Rudolf németjeinek garázdálkodása okozott, és látta azt a
sok égbekiáltó igazságtalanságot, a mellyel hittestvéreivel
bántak: akkor azután elhatározta, hogy addig le nem
teszi a fegyvert, míg e bajokon nem segít!
Nem is tette le! Hasztalanul ígértek neki mindent,
neki nemzetének biztonsága, vallásának szabadsága kellett,
s jól mondja róla a történetíró: „A hatalom és a szerencse el nem kábította, önzés és nagyravagyás el nem
tántorította a nemzet javától!"
A klasszikus ó-kor költőjének mólyen igaz szava:
„justum ac tenacem propositi virum" stb. semmi sem
tántoríthatja el nemes szándékától, — az ő példáján
szemmel látható!
Nos, nem tesz-e fényes tanúbizonyságot szívének
nemességéről a két, legfenségesebb érzelem: a hit, a
hazaszeretet? — az Istenéhez és hazájához való tántoríthatatlan hűség és önzetlen szeretet?
II.
És épen e két legfenségesebb érzelem volt az,
mely józan eszét elhomályosodni nem engedte!
Látnia kellett, hogy, ha a maga szempontjából el
utasítja is a hatalmat: a haza, a nemzet, a protestantizmus érdekében erősnek kell maradnia.
Három koronát kapott. Megkapta a magyar koronát Budán, a török nagyvezértől. Elfogadta, de nem a
királyság jelvényéül, hanem csak becses ajándékul. Jól
mondotta róla az egyik őt dicsőítő szónok: „az alkotmányvédő nem akart bitorló lenni!"
E becses ajándék mellé csatolta a szerb deszpota
fejedelmi diadémját, melyet Váczon kapott.
De az erdélyi koronát, az erdélyi fejedelem főhatalmi jelvényeit elfogadta és meg is tartotta, s gondoskodott róla, hogy az magyar kézben maradhasson,
mert így kívánta a magyarság, a protestantizmus és
a szabadság szent életérdeke. Sőt, hogy az erdélyi feje-

delem, kinek birtokához akkor több tiszántúli megye is
„Nunquam a proposito declinare!" Óh, mi nagy
tartozott, minél erősebb legyen, kikövetelte Rudolftól elv ez! Bocskaynak voltak nagy elvei! És ez elveket
a bécsi békében még Bereg-, Ugocsa- és Szatmármegyé- akaratának teljes szilárdságával igyekezett érvényre
ket is Tokaj várával együtt, hogy előretolt őrszeme le- emelni, megvalósítani. Ennek bizonyítására csak egy, de
gyen, melyből ellenőrizhesse magyar honfitársainak sor- nagyon jellemző, bár szomorú példát hozok fel.
sát, védhesse mindenkor, rögtön a magyar hazát, a
Elve volt, hogy katonái ne raboljanak, ne pusztítmagyar alkotmányt, a hitet, a protestantizmust!
sanak, s azért ne kóboroljanak, ne portyázzanak; külöS mikor tiszántúli birtokainak kellő közepébe be- nösen pedig, hogy kíméljék meg a szegény nép vagyotelepítette legvitézebb katonáit, a dicső hírt szerzett, nát, házát, földjét, rétjét, vetését, gyümölcsösét. E padiadalhoz szokott hajdúkat: vájjon nem biztosítékot rancsának betartását a lehető legszigorúbban ellenőrizte.
igyekezett-e szerezni, hogy baj esetén rögtön legyen erős És midőn megtörtént, hogy épen egyik legvitézebb csakar, mely odasújt, hogy fut a német, — fut még Bécs patja és annak harczi babérral koszorúzott vezetője, az
külvárosaiban is ! ? Hiszen e derék hősök — diadalútja ő legkedvesebb, legbecsültebb alvezéreinek egyike mégis
idején — már kalandoztak egykor Bécs külvárosaiban! megszegte e parancsot: a vezért kivégeztette, a csapatot
A történet elismeri, hogy a hajdúk letelepítésének szigorúan megbüntette ! Fájt a szíve, sajgott a lelke, de
nemcsak gazdasági, de főleg honvédelmi jelentősége volt! nem volt gyenge! Nem habozott, nem kegyelmezett!
Ki az okos ember?
Azt mondja a történetíró : „Bocskay igyekezett a hajdúk
Nem c l Z - 6 , £1 ki a viszonyokat helyesen mérlegelni rablásainak gátat emelni, és egyik legjelesebb vitézét,
képes ?
Lippai Balázst megölette, mert máskép meg nem fékezNem az-e, a kit a szerencse elbizottá, a szerencsét- hette!"
lenség csüggedővé nem tesz?
Fejedelmi nagyságát bizonyítja politikájának diadala;
Nem az-e, a ki a jelent helyesen ítéli meg, a jövőt fejedelmi nagysága abban látható, hogy nem a maga
pedig gondosan előkészíti, biztosítja?
akaratát vitte előtérbe, hanem mindenkor kipuhatolta:
Szerencséje el nem kapatta, hatalma elbizottá nem mit akar a nemzet, mit akarnak a nemzet képviselői?
tette! Pedig a világtörténet hány nagy alakjánál látjuk És ha azután akár Erdélyben, akár Magyarországon mege nagy gyengeséget! Még a világverő L Napoleon sem tudta : mit várnak, mit kivánnak alattvalói ? — azt teljes
volt mentes tőle!
eréllyel megvalósítani igyekezett, úgy hogy tettei úgy
De Bocskayról ezt senki sem mondhatja. Az ő eszé- tűnnek fel, mintha csak mind az ő szívében, az ő lelkének világossága sohasem homályosodott el.
ben fogantak volna.
III.
Fejedelem, ki egy a népével, ki azzal együtt érez,
Tudott mértéket tartani! És ez bizonyítja egyúttal együtt gondolkozik, együtt és egyért él: vájjon nem
akaratának szilárdságát is.
nagy-e az! ?
Talán nem volt kísértéseknek kitéve?
*
*
Hiszen a kísértések senkit sem kerülnek ki I Még
a Megváltót, ez istenembert is megkísértette a sátán.
De nem folytatom tovább !
Hozzá talán nem kopogtatott be az önzés édes,
Azt mondja róla a történet: „Nem élt hasztalan;
mézes, mázos nyelvű ördöge?
hogy Magyarország megmaradt magyarnak, abban BocsVagy talán elkerülte őt a nagyravágyás csábító kay Istvánnak örök emlékű része van!"
nagyúri alakja?
Mindenki elhiszi nekem, hogy az, kinek emlékezeAz önistenítés behízelgő hangja?
tét most háromszáz év elmultával az egész magyar proNem hatott-e reá a környezet, a rokonság, a szetestantizmus úgy ünnepli, mint a maga törvénybe iktarencse, a véletlen csábítólag, kábítólag?
tott szabadságának első biztosítóját, épen törvénybe
Egyéni nagysága abban szemlélhető, hogy mindez
foglaltatóját;
ördögök társaságában megtudott állani emberül. Meg,
a vallásszeretet egy fenséges példányképét, egy
mert nemes lélek, politikai éleslátás és bölcseség egyeerős hitű, hitével valóban hegyeket mozgató férfiút;
sült benne a szilárd akaraterővel.
hogy az, kinek emlékezetét az egész magyar nemEgyik nagy költőnk a nagy Hunyadi Jánosnak halzet úgy ünnepli, mint olyan hű fia emlékezetét, ki honádokló ágyán e szót adja ajkaira: „Hogyha újra kezdenak szabadságát, a magyar nemzetnek életét biztosította;
ném is, előbbi éltemet követném". Nos, e nagy szót
hogy az, kinek szobrát a legelső magyar ember,
bátran kiejthetné Bocskay is!
Ő
felsége
a király azért állíttatta fel, hogy kedves, nagy
Hadvezéri nagysága abban látszik, hogy hadsereg
ajándékot
adjon
népének, de egyúttal kifejezze, hogy ő
szervező talentumának, haditervének köszönheti sikereit;
is
tiszteli,
nagyrabecsüli
emlékezetét, hogy az méltó
abban látszik, hogy soha magát sem a pillanatnyi kedünneplésünkre
s
azért:
vező szerencse, sem a véletlen beállott, előre nem láthajtsuk meg előtte háromszor a zászlót és mondható akadály által sem engedte leterelni előre kitűzött
junk áldást dicső nevére!
útjáról, tervétől, szándékától.

BELFÖLD.
A ref. zsinat felirata a királyhoz.
Lapunk mult heti számának zsinati tudósítása, a
hely szük volta miatt, csak bevezető és fejező részét
közölhette a törvények szentesítése tárgyában a királyhoz
intézett zsinati feliratnak. A teljesség kedvéért, kiegészítésképen adjuk most a feliratnak, a változtatásokat
feltüntető és indokoló középső részét is, a következőkben :
Az egyházalkotmányról és szervezetről szóló I. törvényczikkünk anyagát a most érvényben levő s Felséged
által Bécsben 1893. évi deczember hó 29-én jóváhagyott
s megerősített törvényünk 1—181. szakaszai képezik s
ezen szakaszok beosztásától és rendelkezéseitől annyiban
tér el, hogy : az egyháztagok illetőségéről, valamint jogairól és köteleségeiről az eddigi 14—17. s részint a 88.
szakaszokban foglalt rendelkezések most a 105. és következő szakaszokba vannak elhelyezve. A presbitérium
teendői czím alatt az eddigi 27 szakaszba foglalt pontok
most „Az egyházközség hatásköre" (14. §.) czím alatt
soroltatnak fel. A tanítókra és tanárokra vonatkozó eddigi
101—104. s 108—109., szakaszok most a köznevelés ós
közoktatásügyről szóló VI. törvényczik 18—23., 44., 45.
és 75—82. szakaszaiba foglaltattak. Az 1. §-ban „az
evangéliom szerint reformált magyarországi keresztyén
egyház" elnevezés helyett „a magyarországi református
egyház" elnevezés állapíttatott meg. Az 5. §. az állam
segédkezése és eljárása (ius advocatiae) eseteit szabatosan körülírja. A 7. §. a fokozatos hatóságok szabályrendelet-alkotási jogát tüzetesebben állapítja meg. A 10. §.
a nagyobb egyházakat híveik lelki gondozásának minél
teljesebbé tétele czéljából parókhiális körök szervezésére
kötelezi, s a missziói egyházközségek ós a szórványok
törvénybe iktatása mellett, az egyházközségeket az eddiginél megfelelőbb módon osztályozza és írja körül, A 13. §.
gondoskodik a társ-, leány- és egyesült egyházközségeknek önálló egyházközséggé alakulása esetén a vagyonközösség megszüntetésének módozatairól. A 15. §. d)
pontja módot ad el nem halasztható kölcsön felvételére.
A 137 - dik §-ban a rendes, helyettes és segédlel készeken kívül a missziói, katonai, fegyházi, fogházi s
az állami, alapítványi és törvényhatósági közintézeteknél
működő és az állandó vallástanító lelkészek törvénybe
iktatásáról is gondoskodtunk. Az egyházhatósági szervezet
megállapításánál az egyházközség hatáskörének, illetve
jogainak gyakorlását és kötelességeinek végzését — az
érvényben levő törvény 18. §. c) pontjában említett
ügyek tekintetében az egyházkerületi szabályrendelet
mellőzésével — most a 16. és következő §-ok szabályozzák. A 19—21. §-ok a választói névjegyzék készítéséről,
illetve kiigazításáról; a 20—37. §-ok a választásról tartalmaznak részletes intézkedéseket. A 27- §. a presbitériumban helyt ad az állandó vallástanító lelkésznek,
illetve, ha többen vannak, képviselőjüknek s a gimnázium
képviselete mellett a főiskola, tanítóképző, kisdedóvóképző

intézetek és felsőbb leányiskola képviseletének is. Az
51. §. az egyházmegyei közgyűlések szervezésénél helyt
ad a missziói lelkészeknek s a középiskolák képviselete
mellett a főiskolák, tanító- és tanítónőképző-intézetek,
felsőbb leányiskolák képviseletének is. A tanítókat pedig
az eddiginél nagyobb képviselettel ruházza fel s az egyházmegye területén lakó állandó vallástanító, katonai,
fegyházi, fogházi valamint az állami, alapítványi és törvényhatósági közintézeteknél működő lelkészek és a
segédlelkészek javára tanácskozó jogot biztosít, A 62. §.
az egyházkerületi közgyűléseknél a theologiai, bölcsészeti
és jogakadémiák javára külön-külön s a főgimnáziumok,
továbbá a tanítóképző-intézeteken kívül ínég a tanítónőképző-intézetek és a felsőbb leányiskolák javára is képviseletet ad s a tanítók részére négy tanító képviselőt
biztosit. A 82. §. szerint a zsinatra a népiskolák tanítói
közül egyházkerületenként egy-egy képviselő választandó.
Úgy a zsinatra, mint az egyházkerületi és egyházmegyei
közgyűlésekre a tanárok és tanítók közül választandó
képviselők megválasztására a zsinatpresbiteri elvek alapján kizárólag az anya-, társ- és missziói egyházközségek
presbitériumai jogosítvák. A 45. és 58. §§-ok a presbitérium és az egyházmegyei közgyűlés határozatai, a
166. §. az esperes intézkedései elleni jogorvoslatot szabályozzák. Az 50. §. c) pontja és 61. §. c) pontja az
esperes és püspök joghatóságát iktatják törvénybe. A
161. §. f ) pontja, 165. §. f ) pontja, 180.
e) pontja
és 185- §. h) pontja az egyházmegyei és egyházkerületi
elnökséget rendbüntetés alkalmazása iránti joggal ruházzák fel. A 152. és 174. §§-ok az egyházmegyei, illetve
egyházkerületi ügyészek jog- és hatáskörét s a 186. §.
az egyházi tisztviselők, alkalmazottak és az egyháztagok
felelőségét írják körül. A 114. §. a legkisebb lelkészi
javadalom mértékét állapítja meg. Fájdalom, hogy anyagi
erőink elégtelensége még ezen legkisebb mérték kielégítését sem teszi lehetővé, úgy, hogy a fedezet alapjául
kénytelenek voltunk utalni az 1848. évi XX. törvényczikkre, melynek miként való végrahajtása tárgyában
Felséged magyar királyi kormányával, ágostai hitvallású evangélikus testvéreinkkel közös tárgyalásokat
folytatunk.
A lelkészválasztásról szóló második törvényczikk jelenleg érvényben levő egyházi törvényeinktől két lényegesebb irányban tér el. Először abban az irányban, hogy
jelenlegi egyházi törvényeinknek az egyházközségek
osztályozására és a lelkészek minősítésére vonatkozó
182—190. §-ai s velük együtt általában az osztályozás
és a minősítési fokozatok is eltöröltetvén, a lelkészek
és lelkészi jellegű egyének minősítése, választhatósága
a törvény 1. §-ában a szabad lelkészválasztás elvének
alapján egységesen szabályoztatott. Ezenkívül egyházi
törvényhozásunk, egyházkerületeink közóhajára, jelenleg
érvényben levő lelkészválasztási törvényeinknek néhány
régóta élénken érzett fogyatkozását kívánta pótolni.
Ugyanis a kegyeleti idő kérdését a 75—83. §-okban
egységesen szabályoztuk. Ugyanezen törvény keretében,

a közszükség érzetének hatása alatt, külön fejezetekben
kellett rendelkeznünk a missziói lelkészek (második fejezet
48—59. §-ok), a katonai, fegyházi, fogházi lelkészek s
általában állami, alapítványi és törvényhatósági közintézeteknél működő lelkészek (harmadik fejezet 60, §.) s
az állandó vallástanító-lelkészek (katecheták) alkalmazásáról (negyedik fejezet 61. §.), valamint a segéd- és
helyettes lelkészek alkalmazásáról és elhelyezéséről is
(ötödik fejezet 62—74. §-ok). Különben e törvény első
fejezetének (1—47. §-ok.) jelenlegi egyházi törvényeink
182—232. §-aitól való eltérései közül a következő részleteket emeljük ki: A „választó egyházközség" fogalmát a 4. §. a) pontjának a 35. §. 4-ik bekezdésére történt utalásával, valamint a 20. §. illető rendelkezésével
szabatosabban meghatároztuk. A csere útján történő
lelkészváltozásoknál az 5. §-ban világosan kifejeztük, —
a mit jelenlegi egyházi törvényeink is önként értetődő
feltételnek tekintenek — hogy „a csere érvényességéhez
az illetékes egyházmegyei elnökség ; vagy közgyűlés engedélye szükséges". A 6—35. §-okban a határidők szabatosabb beillesztésével az egész lelkészválasztási eljárás
törvényes lefolyásának időtartalmát kétségtelen biztossággal megállapítottuk. A meghívás útján történő lelkészválasztás eseteit és módozatait jelenlegi egyházi törvényeink 199. ós 200. §-ainak bizonytalan rendelkezésével
szemben a 9. és 12. §-okban szabatosabban körvonaloztnk.
A 16. §-ban a pályázati hirdetés tartalmát s a pályázati
kérvény fölszerelésének kellékeit állapítottuk meg. A
38. §-ban kifejezésre juttattuk, miként a megválasztott
lelkész az általa elfogadott állomásról a kötelező „egy
szolgálati évnek tényleges eltöltése előtt más állomásra nem
is pályázhat". A szabályellenes választásoknál, a válaszai t
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Összesen
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(Folyt, és vége.)

VI. Áttérések.
A felekezetközi viszonyoknak s egyes egyházak
belső erejének és életének legbiztosabb mutatói az áttérések. Az előző évhez képest emelkedő volt az áttérési
mozgalom. Magyarországon 787 esettel több, a társországokban épen eggyel volt kevesebb, mint az előző évben.
Legtöbbet nyert a róm. kath. egyház . 1280-at. Ezenkívül
még a gör. kel. egyháznak volt 220, az unitárius egyháznak 32 nyeresége, a többi felekezetek mind veszítettek az áttérés révén; az ev. ref. egyház HorvátSzlavonországokban nyert 6-ot. Legnagyobb a vesztesége
az ág. h. ev. egyháznak: 389 és 17. Különben tanulságul mindenkinek álljanak itt az 1904. év folyamán a
törvényesen bevett felekezetek közötti összes áttérések
adatai, a mint azokat a következő táblázaton láthatjuk:
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az ág. hitv.
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evans:.
V a 1 1 á s r a
férfi
nő férfi
nő

z

LV

'

r
'

u

férfi

nő

312
78
29
35

374
71
35
41
i —
47
41
1

az
az
unitárius izraelita
férfi nő férfi

összesen

nő

férfi

nő

férfi és
nő
együtt

1

—

—

—

—

—

—

—

113
271
535
27
157
1

89
352
773
42
150
5

243
4
29

299
11
45

—

—

1104

1411

47
373

67
367

—

—

3

—
—

—

276

359

13
7
1
4
8

3
1
1
1
6

161
3
6

151
4
1

—

—

17
1
17

20
5
.10

—

18
51
1

—

—

432

467

205

191

524

46
1

145
3

12

16

20

—

9
6
6
29
38
—

13
1
7
22
40

27

558
460
397
344
625
47
228
8

633
443
433
441
890
96
210
14

1191
903
830
785
1515
143
438
22

—

37'3 2667

3160

256
4
62
49
33
2
33
10
449

29
—

—

2
2
5
1

—

2
5
—

2

2

—

—

—

610

90

—

85

36

1

szag:

Római katholikus
Görög katholikus
Görög keleti
Ágost. hitv. evang.
Ev. reform.
Unitárius
Izraelita
E g y é b vallású

—

—

—

—

—

—

—

—

11
5

27
25
18
2
16
3

71

91

30
11
14
'

Összesen

—

1

1
—

—

—

3

—
—

—

1

1

52

2

ebből 7 visszatérési eset.

1

9
1

—

—

—

—

1
2

—

161

16
—

—

—

—

—

—

—

_

—

—

—

—

—

—

—

78
1
32
15
14

—

—

—

—

—

—

16
5

178
3
30
34
19
2
17
5

161

288

—

1

—

2

—

Nyereség-vesztesége volt az áttérések révén az egyes
felekezeteknek (a zárjel között levő számok Horvát-Szlavonországra vonatkoznak) a következő: r. kath. -f-1324
Ebből 11,

Az ország 1904. évi egyházi és valláserkölcsi közállapotai.

:

Római katholikus
Görög katholikus
Görög keleti
Ágost. hitv. evang.
Evang. református
Unitárius
Izraelita
E g y é b vallású

1

(Folytatása következik.)

t—
ÍM
CO
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Közjogi alkatrész ; a hita róm. kath. a görög kath.
felekezet megnevezése,
melyről az áttérés történt

tást, mint érvénytelent megsemmisítő esetek közé, a
44. §. d) pontjába azt is beiktattuk, ha a megválasztott
lelkész „az őt fölkereső választókat megvendégelte, vagy
megvendégeltette." A 46. §-ban — a visszaélések lehető
korlátozása végett — törvénybe iktattuk, hogy a lelkészválasztás ellen elkésve beadott panaszok alapján, a
mennyiben hivatalból üldözendő fegyelmi vétség foglaltatik bennük, a fegyelmi eljárást az ötödik törvényczikkben megállapított elévülési határidőn belül meg kell
indítani, ha szinte ezek a panaszok, mint a választás
elleni felebbezések elutasítandók is.
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(—94), gör. kath.
268 (—2), gör. kel. + 6 9 (+151),
ág. h. ev. - 389 ( 17), ev. ref. —381 (+6), unit. + 3 2
(—2), izraelita
365 (—32), egyéb vallású —22 ( - 1 0 ) .

Felekezeten kívülivé lett 1904-ben róm. kath. összesen 337, ebből esik vármegyékre 291, törvényhatósági
városokra 46, görög kath. 92 (91) [1]; gör. kel. 415
(413) [2], ág. h. ev. 244 (236) [8], ev. ref. 532 (510)
[22], unitárius 7 (6) [1], izraelita 21 (7) [14]. Legtöbb
felekezeten lett kívülivé ezúttal Pest vármegyében, még
pedig a róm. kath. egyházból 180; Békésben 98 az ev.
ref. egyházból, 65 az ág. h. ev. egyházból, 218 Arad
vármegyében a gör. keleti egyházból, 92 Bihar vármegyében az ev. ref. egyházból, 76 Bács-Bodrog vármegyében az ág. h. ev. egyházból. A kilépések ez évben is
legerősebben az ev. ref., azután a gör. kath. egyházat
sújtották.
Kor szerint legtöbb felekezetenkivüli kilépés történt
a 30—39 éves korban, szám szerint 456, %"ban: 27'67,
azután 40—49 éves korban 309, %-ban: 13-60, 25—29
éves korban 257, % ' b a n : 15'39 ; legkevesebb a 20 éven
aluli korban 74, %-ban: 449.
A felekezetekből kilépettek és a felekezetek kötelékébe visszatért felekezeten kiviiliek összes számát
1896-tól 1904-ig Magyarországon a következő táblázat
tünteti ki: <
A felekezet, a melyhez a
kilépettek kilépésük előtt
tartoztak, illetve a melybe
visszatértek
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A kilépettek közül 868 magyar, °/o~l) 52 67, ezek
közül róm. kath. 276, ág. h. ev. 84, ev. ref. 485; német
57, róm. kath. 25, ág. h. ev. 32; tót 122, ág. h. ev. 120,
gör. kath. 2; oláh 450, gör. kath. 81, gör. kel. 369;
ruthén 46, gör. kath. 1, gör. kel. 45; egyéb 61, róm.
kath. 14, ev. ref. 47; ismeretlen nemzetiségű 44, róm.
kath. 22, ág. h. ev. 8, izraelita 14. Nazarénus vagy baptista szektába való tartozás vagy áttérés, (a zárjelben
levő számok a baptistákra vonatkoznak): róm. kath. 70
(45), gör. kath. 00 (53), gör. kel 83 (99), ág. h. ev. 137
(59), ev. ref. 188 (135), unitárius 1. Baptista szektához
való áttérés és az egyházi adók miatt: róm. kath. 4, gör.
kath. 22, gör. kel. 155, ág. h. ev. 6, ev. ref. 2. Kizárólag egyházi adó miatt felekezeten kiviili lett: róm. kath.
150, a lelkésszel való viszálykodás miatt 6, egyéb és
ismeretlen ok miatt 62, gör. kath. 3 (—) [14], gör. kel.
48 (1) [29], ág. h. ev. 26 (—) [16], ev. ref. 120 (1) [86],
unitárius 6 (—) [—], izraelita — (2) [19]. A nazarénus
szektához való tartozás vagy áttérés ezúttal több esetben
volt a kilépés oka (29'06°/o)5 mint az. előtt. Az egyházi
adók terhes volta önmagában, legtöbbször a róm. kath.
egyház hívei között szolgált a kilépés indító okául; azelőtt az ev. ref. egyház állott e tekintetben az első helyen, bár most is a második helyen áll.

Konstatálható tény az, hogy a felekezeten kívüliekről szóló törvény eddig nagyobb hullámzást, veszedelmet
nem okozott az egyházak körében. 1896-tól 1904-ig,
tehát hat éven át 20,041-en lettek felekezeten kívüliek,
kikből ezen idő alatt 1072-en tértek vissza elhagyott
hitfelekezetük körébe. Lehet, hogy a baptistáknak legújabbi miniszteri rendelettel történt elismertetése nagyobb
számú hódítást fog eredményezni a baptizmusra, mint
eddig, ez körülbelül igazolható; de ki lát a jövőbe, mit
hozhat e tekintetben a jövő, azt ma még senki sem jósolhatja meg előre. Hazánkban sem áll ma már az első
helyen a vallási kérdés; az ismét erősen előrenyomult
nemzeti kérdések mellett is magasan dominálnak a gazdasági, a szocziális kérdések, melyek a vallási ügyekkel
nem igen rokonszenveznek, lóvén szerintük a vallás mindenkinek magánügye; sőt a szoczializmusnak útjában
álló klerikalizmus miatt magát a vallást, a hitet is ostromolja. Kikerülhetetlenül lesznek azért hazánkban is e
tekintetben kisebb-nagyobb erupcziók, melyek sok rombolást, pusztítást fognak véghez vinni. Hiszem azonban,
hogy a rombolás fölött ismét ki fog sütni a hit megtisztult napja s diadalmasan megáll a Krisztus tiszta evangélioma!
VII. Az egyháztársadalmi élet egyéb mozzanatai.
Az egyházak életében, jelesül a hitszónoklatok tartásánál használt nyelvet tudakoló adatgyűjtés eredményei
közül kiváltképen az érdekel, hogy a magyar nyelv érvényesül-e az egyházak életében az őt megillető mértékben. Ezen adatok azt a szomorú felvilágosítást nyújtják,
hogy a két kizárólag magyarnak mondható hifelekezetet:
az ev. ref. és unitáriust kivéve, az egyházak életében a
magyar nyelv még azt a helyet sem foglalja el, a mely
őt a számbeli súlyánál fogva megilletné. E tekintetben
legrosszabb a helyzet a gör. keleti, a gör. kath. és az
orthodox-izraelita hitfelekezeteknél.
A házassági perek ügyforgalma évről-évre növekszik.
1902-ben megindíttatott 4766 házassági per, 1903-ban
5365, 1904-ben 6148. 1904-ben összesen 3578 házassági
per fejeztetett be jogerősen a törvényszékek előtt, mégpedig érvénytelenítő ítélettel 26, felbontó ítélettel 3551,
ágy és asztaltól való elválasztó ítélettel egy. Legtöbb
felbontott házasság volt a Duna-Tisza közén 1170, Budapesten 493, Pest vármegyében 214, Jász-Nagykun-Szolnok
vármegyében 167, Bács-Bodrog vármegyében 101; azután
a Tisza bal partján, Biharban 122, Békés vármegyében
124. A 3551 felbontó ítélettel befejezett perben 2077
esetben a férj, 1474 esetben a feleség adta.be a keresetet.
Legtöbb keresetet adtak be a házasság második
és harmadik évében. 15,899 felbontott házasságból született gyermek, 1962-ben nem született gyermek. Jogerős ítélettel felbontatott az 1894. évi XXXI. t.-cz. 77. a)
§ a alapján 2175, 80. a) §-a alapján 674, 80. c) §-a
alapján 294 házasság. 1428 esetben a férj, 2027 esetben a feleség, 78 esetben mind a kettő, 18 esetben egyik
sem mondatott ki vétkesnek. 120 esetben állapított meg

jogerős ítélet nőtartást. A felbontott házasságok között
kisbirtokos volt 1070, mezőgazdasági napszámos 379,
önálló iparos 514, kereskedő 230. A férj anyanyelve szerint magyar 2647, (a feleség anyanyelve szerint magyar
2608), német 347 (375), tót 59 (61), oláh 392 (396),
ruthén 2 (2), horvát 7 (10), szerb 102 (104), egyéb 20
(19), ismeretlen 2 (3). A férj vallása szerint róm. kath.
1143 (a zárjelben levő számok a feleség vallása szerint
1168), gör. kath. 159 (145), gör. kel. 410 (413), ág. h.
ev. 401 (405), ev. ref. 1064 (1044), unit. 43 (43), izraelita 357 (357), ismeretlen 1 (1). A férj életkora szerint
legnagyobb a 25—29 éves korban 949, 30—34 éves
korban 851; a feleség életkora szerint a legnagyobb a
20—24 éves korban 1013, 25—29 éves korban 836.
Az unokatestvéri viszony akadálya alól 1329 felmentés
adatott; vérrokonsági akadály alól 67; várakozási idő
akadálya alól 1377. Törvényesíttetett 22 esetben összesen 36 gyermek.
Az 1904. év folyamán bűntettek ós (a becsületsértés kivételével) vétségek miatt elítéltek összes száma
65,558, ebből %-ban róm. kath. férfi 39"98, nő 8'82,
gör. kath. férfi 12 00, nő 1*87, gör. kel. férfi 13 81, nő
T79, ág. h. ev. férfi 4'46, nő 0*82, ev. ref. férfi 11-25,
nő 2'06, unitárius férfi 0'33, nő 0 - 06, izraelita férfi 2 91,
nő 0"32, egyéb férfi 0"00, nő —, felekezeten kiviil álló
férfi összesen 13 (%-ban 0 02), nő 3.
Az előadottak után, miután nyereségről — sajnos —
ezúttal sem szólhatunk, következőképen állapíthatjuk meg
az ág. h. ev. és az ev. ref. egyházak veszteség-számláját. Az ág. h. ev. egyház vesztesége a gyermekek vallására vonatkozó megegyezéseknél (a nyereség-veszteséget
leszámítva) 513 (az 1868- évi LIII. t.-cz. 12. §-ához viszonyítva 256), áttérés folytán 406, felekezetből való
kilépés folytán 243, összes vesztesége tehát 1163. Az ev.
ref. egyház vesztesége a gyermekek vallására vonatkozó
megegyezéseknél 572 (286), áttérés folytán 375, felekezetből való kilépés folytán 532, összes vesztesége tehát
1479. (1902-ben volt 1311, 1903-ban 1574).
Nyereség sehol, veszteség mindenütt; fájó szívvel,
de ismételve csak azt mondhatjuk, hogy bizony megdöbbentő, siralmas számok, veszteségről, gyengeségről
tanúskodó adatok ezek, melyeket a kivándorlottak s többé
vissza nem térők még nagyobbakká tesznek. Megszégyeníti e tekintetben a hazai négyszázados, dicső, vérkeresztségen is átment protestantizmust az ausztriai ifjú,
diadalmasan előrenyomuló és hódító protestantizmus. Meg
kellene metszeni az alvó szőllőtőt, hogy jobban hajtson
és erősebben lüktessen. Ezt mondjuk régóta, de eddig
mindhiába!
Kassa.
Homola István,
ev. lelkész.

EGYHÁZ.
Lel kész választás. A felső-kemenczei evang. gyülekezet Hrusz József, nyíregyházai segédlelkószt hívta meg
lelkipásztorává.
Esperesbeiktatás. HofbauerViút, a veszprémi evang.
egyházmegye esperesét jún. hó 28. iktatták be hivatalába.
Gondnokválasztás. A felső-zempléni ref. egyházmegye, a Bernáth Elemér elhunytával megüresedett gondnoki állásra egyhangúlag Dőkus Ernő tanácsbirót választotta meg.
Egyházi értekezlet. A pesti ref. egyházmegye
egyházi értekezlete júl. 2-án, d. e. 10 órakor fogja megtartani gyűlését Budaörsön, a Nagypénteki Ref. Társaság
Erzsébet-házában. Felolvasásokat tartanak dr. Kiss Áron
áll. pedag. igazgató: A Nagypénteki Társaságról és
Haypál Benő, budai lelkész: Az evangéliomi egyházaknak némely szocziális feladatairól. — Értekezlet után a
budai egyházrész helyi bizottsága vendégeli meg a megjelenendőket.
A barsi ref. egyházmegye jún. hó 18-án tartotta
meg lelkészi értekezletét Léván, Varannay Lajos elnöklete alatt. Az elnöki megnyitó a klerikális reakczió és a
szoczializmus veszedelmievel, egy prot. napilap megteremtésének szükségességével és a belmisszió kérdésével foglalkozott. Akucs Lajos baj kai lelkész a papi és
tanítói díjlevelek naturáléinak pénzre változtatása kérdését fejtegette, s arra az eredményre jutott, hogy a föld
és a fa meghagyásával a többi naturálék pénzre volná"
nak átváltoztatandók. A Kálvineum felépítését szükségesnek mondották ki, de nem a kerület által kontemplált
módon, hanem úgy, hogy a szükséges összeg gyűjtés
útján hozassék össze. A róm. kath. ünnepeken a prot
katonaság kirendelését vallássérelmi ügynek minősítették
és kimondták, hogy ennek megszüntetése végett, az egyházmegye ós a kerület útján, felterjesztéssel élnek. Végül
az elnök arra hívta fel az értekezlet tagjait, hogy gyülekezeteikben alakítsanak nőegyleteket és énekkarokat, s
fordítsanak különös figyelmet a valláserkölcsi élet tisztaságára.
Az 1848. XX. végrehajtása ós a róm. kath. lapok.
A kormányleirat alapján, a mely 3 millió korona évi
segélyt helyezett kilátásba a 48. XX. végrehajtásaképen,
a róm. kath lapok élénken tárgyalják a prot. egyházak
segélyezésének ügyét. Az „Alkotmány" két czikkben is
szól róla; de bár a rendes, lenéző „atyafiak" helyett a
„testvérek" kitüntető nevén is nevez bennünket és bár
igen hangoztatja, hogy a legnagyobb higgadtsággal tárgyalja az ügyet, — mégis csak kilátszik belőle a lóláb.
Irígykedését alig tudja leplezgetni s nagy ügyesen egyengeti azt az utat, a melyre Hegedűs Sándor rámutatott
s a melyen a róm. kath. egyház a maga javára készül
kizsákmányolni a 48. XX. részleges végrehajtását. Bizonyítgatja, persze egészen hamis alapokon, hogy a protestánsok a 3 millió újabb segéllyel megnyerték már a
viszonosság alapján azt az állami támogatást, a mire számíthattak, s hogy továbbra enő segélyben csak úgy részesülhetnének, ha az 1848. XX. a „róm. katholikusokra
teljesebben volna végrehajtva". Az államnak tehát segélyt kell nyújtania a róm. kath. lelkészi kongrua rendezéséhez és az iskolák fenntartásához. —Az „Esztergom"
ezeken kívül még követeli a róm. kath. autonómiának a
klérus szája íze szerint való megteremtését, és szinte
kétségbeesve gondol arra, hogy a róm. kath. lelkészi
kongrua rendezése a főpapi javak megterhelésével fog
járni, valamint arra, hogy az autonomiai kongresszusi
tervezet szerint még egyházi adót is kellene a hívekre

kivetni, holott a protestánsok a kilátásba helyezett állami
segéllyel megszüntetik a felekezeti adót. — Ezekre a
kesergő czikkekre csak azt válaszoljuk, hogy ha a róm.
kath. egyház kezében levő, állami eredetű vagyon értéke
és jövedelme a valóságnak megfelelőleg s nem úgy volna
felszámítva, mint a hogy van s a mely felszámításra
nézve maga Wekerle Sándor jelentette ki, hogy a valóságnak messze alatta marad: akkor bizony a protestánsok csak egy csekély részét nyerték meg annak, a
mihez az egyenlőség és viszonosság alapján joguk van,
s csak a telhetetlen pápás papzsák táthatja fel a száját,
hogy megtöltetését követelje. Az „Esztergom" pedig
nagyon téved, ha azt hiszi, hogy a kilátásba helyezett
államsegély arra képesíti a protestáns egyházat, hogy
az egyházi adózást megszüntesse. Hiszen nagyon jól
tudja, hogy a prot. egyházak nem akarják ezt megszüntetni, csupán csak az elviselhetés mértékén túl menő
terheken könnyíteni. Számítasaik is csak ezen az alapon
történtek, — az állami segítség is csak erre adatott.
Hanem persze, a hangulatkeltés és a követelések útjának egyengetése végett czélszerübb azt hirdetni, hogy a
protestánsok már mindent megnyertek és még egyházi teherviselésüket is megszüntethetik, s csupán a róm. kath.
egyház az, a mely mindenből kitagadva, árván, szegényen kénytelen tengetni életét. Az ilyen beszéd ignotos
fallit, notis est derisui!
Antal Géza küldetésének eredménye. Antal Gézát
a ref. egyet, konvent elnöksége tudvalevőleg Amerikába
küldötte ki, az ottani magyar ref. gyülekezetek ügyeinek
tanulmányozására és a közöttük levő meghasonlás orvosszereinek keresésére. Antal Géza be is végezte küldetését ; ele hogy mily eredménnyel, a felől sem ő, sem a
konventi elnökség nem tájékoztatta eddigelé a hazai
egyházi közvéleményt. Most azonban Nánássy Lajos,
chicagói lelkész némileg fellebbenti a fátyolt a Debr.
Prot. Lap f. évi 25-dik számában. A Reformed Church
Messenger tudósítása alapján ugyanis azt írja, hogy a
Ref. Church missziói bizottsága f. é. ápr. 3-án tartott
ülésében a következőket határozta. 1. A magyarországi
egyház kiküldöttjének látogatása által a bizottság nem
csupán jobban érti, de sokkal inkább méltányolja a hazai
egyház motívumait s Amerikában élő gyermekei érdekében kifejtett óhaját és szándékát. 2. A bizóttság jelentést tesz a hazai egyháznak a magyar gyülekezetek
állásfoglalásáról, s kijelenti, hogy véleménye szerint is
legbölcsebb megoldás a magyar gyülekezetek jelentéseinek és határozatainak elfogadása lenne (t. i. meghagyni
az amerikai magyar ref. gyülekezeteket az amerikai ref.
egyház fenhatósága alatt). 3. A belmissziói bizottság a
következő kérelmet terjeszti a magyarországi egyház elé:
a) A hazai egyház mindig a legjobb ifjú embereket
(akár mint lelkészeket, akár mint tanulókat) küldje Amerikába a magyarok közé. b) A magyarok között folytatandó uagyobbarányú missziói munka létesíthetése végett
a hazai egyház évről-évre olyan anyagi segélyt bocsásson
a belmissziói bizottság rendelkezésére, a minőt buzgalma
és bölcsesége jónak tart. c) A hazai egyház tegye lehetővé újabb magyar templomok építését amerikai talajon.
Viszonzásul pedig ígéri a Board, hogy évről-évre jelentést fog küldeni a konventhez, a miből a magyar gyülekezetek fejlődéséről felvilágosítást szerezhet. Végül a
bizottság kijelenti, hogy a békés együttműködés érdekében hajlandó megfontolás alá venni a konventtől származó mindennemű tervet.
Útmutató a gyakorlati lelkészetben. A tornai
ref. egyházmegye lelkészi értekezlete elhatározta, hogy
kérvényt intéz a konventhez egy, a segéd- és ifjú lelké-

szek részére szolgáló gyakorlati kézikönyvnek pályázat útján leendő megiratására. A szerkesztendő kézikönyv czíme:
„Útmutató a gyakorlati lelkészetben" lenne. Tartalma pedig
felölelné azon állami és egyházi törvényeket, rendeleteket, határozatokat és utasításokat, a melyek: 1. a lelkészeknek, mint községi tagoknak és állampolgároknak
jogait ós kötelességeit előírják; 2. a lelkészi fizetésre,
kongruára, gyám- és nyugdíjintézetekre, káplántartásra,
özvegyi és kegyeleti évre s a lelkészek kiváltságaira
vonatkoznak; 3. melyek az állam és egyház közötti viszonyt szabályozzák; 4. az iskolaszéki elnökök teendőit,
hatáskörét, az iskoláztatást, az iskolák szervezetét, a
tananyagot, a tanrendszert, a tanítók választását, alkalmazását, a tanítói és kántori fizetéseket, az államsegélyt,
korpótlékot, tanítói özvegy- és árvasegélyt szabályozzák;
5. melyek a domesztikára és egyházi adózásra vonatkoznak ; 6. melyek az egyházak, iskolák, lelkészek,
tanítók állami, megyei és községi adóit előírják, illetve
az alól mentesítenek ; 7. melyek a házassági jogra, gyermekek vallására, át- és kitérésre, az anyakönyvi kivonatok kiállítására és felbélyegzésére vonatkoznak; 8. melyek
a lelkészek és tanítók katonáskodására és a katonai lelkészek ügyeire vonatkoznak; 9. melyek az egyházak és
iskolák alapítását, egyházi ós iskolai vagyon eladását,
vásárlását, az építkezéseket, kisajátításokat és kölcsönöket
szabályozzák; 10. általában azokat a törvényeket, rendeleteket, határozatokat, utasításokat, melyek a lelkészek
egyházkormányzói tisztére vonatkoznak, pl. a melyek a
jegyzőkönyvek, naplók, számadások vezetésére, ellenőrzésére, lezárására, lelkészi, iskolai és népkönyvtárak
alakítására, egyházi pénztárak kezelésére tartoznak. P]
törvények, rendeletek, határozatok és utasítások közül a
kevésbbé fontosak kivonatban, a fontosak szórói-szóra s
magyarázatokkal kisérvé legyenek összeállítva a szerkesztendő kézikönyvben. — Az eszmét, daczára annak, hogy
a lelkészek ma is jórészben együtt találják mindezeket
a Beöthy, Vécsey és Lévay által szerkesztett gyűjteményekben, helyeseljük. Kívánatosnak tartjuk azonban,
hogy az Útmutató ne csak törvényeket és rendeleteket
foglaljon magában, hanem a gyakorlati lelkészet egyéb
ágait, a szektákkal, szoczialistákkal való bánást, a szövetkezeteket, férfi-, női, ifjúsági egyesületeket, vasárnapi
iskolákat s ezek szervezését és vezetését illetőleg is útmutatással szolgáljon. így lenne ez a gyakorlati kézikönyv igazán hasznos útmutatóvá.

I S K O L A .
Igazgató-tanácsi ülés. A pápai ref. főiskola igazgató-tanácsa júl. 5-én ülést tart. A gyűlés tárgyai a főiskola egyes szakairól szóló igazgatói beszámoló jelentések és a jövő iskolai évre vonatkozó intézkedések lesznek.
Felügyelöválasztás. A késmárki evang. liczeum
pártogósága a liczeum felügyelőjévé Oszvald György
földbirtokost választotta meg.
A budapesti ref. theol. akadémia tanári kara az
1906/7—1908/9. iskolai évekre az intézet igazgatójává
B. Pap Istvánt választotta meg; az internátus felügyeletével pedig, a választmány jóváhagyásával, Farkas
Józsefet bízta meg.
A debreczeni ref. főiskolán a jövő 1906/7. iskolai
évre rektorrá dr. Handel Vilmos jogakadémiai tanár, a
theol. akad. dékánjává dr. Erdős József, a jogakad. dékánjává dr. Kun Béla választatott meg.
Huszonöt éves tanítói jubileum. Azon alkalomból,
hogy a budapesti skót iskola igazgatója: Victor Ágost,

tanítói pályáján ez évben tölté be a 25. évet, kartársai
és barátai jún. 19-én szeretettel üdvözölték és emlékül
ajándékot adtak át az ünnepeltnek. Webster Jakab, a
skót misszió vezetője és Forgács Gyula lelkész tolmácsolták a munkatársak és tisztelők jókivánatait. Isten
áldása és kegyelme kisérje továbbra is a derék munkást!
Tanári jubileum. Dr. Erdős József, a debreczeni
ref. theologiai akadémia kiváló tanára, jún. hó 25-én töltötte be lelkészi és tanári szolgálata 25-dik esztendejét.
Volt tanítványai közül többen szép emlékiratban örökítették meg ebből az alkalomból a jubiláns érdemeit és
iránta érzett tiszteletüket, s hogy ezt külsőleg is maradandóvá tegyék, dr. Erdős József nevére 570 kor. jubileumi alapítványt tettek a theol. akadémia javára. Az
alapítvány addig növelendő, a míg kamatai évenként
50 koronára emelkednek. A kamatok két évenként, szabadon választandó bibliai értekezésre pályadíjul tüzendők
ki. — A jubilánst mi is igaz szeretettel és tisztelettel
köszöntjük. Áldja meg az Isten erővel, boldogsággal,
hogy munkálkodhassék még sokáig, a debreczeni theologia s egyetemes egyházunk javára!
Értesítés. Az 1906-ik évben a Kövesdy-pályázatra
22 (huszonkettő) pályamű érkezett be. A bírálóbizottság
tagjai voltak Mácsai Sándor elnöklése alatt P. Nagy
Zoltán és Husz Lajos tanárok. Az első díjat egyhangúlag
Varga József nagykőrösi tanítóképzőintézeti zenetanár,
a második díjat szintén egyhangúlag Ivánka Zoltán hódmezővásárhelyi főgimnáziumi zenetanár, a harmadik díjat
ugyancsak egyhangúlag dr. Szőllőssy Attila ezredorvos
Kolozsvárott nyerte. A bizottság dicsérettel tüntette ki
a következő jeligéjű pályaműveket, a következő sorrendben : 1. „Tor", 2. „Bízva bízzál", 3. „Nincs már szívem
félelmére". A díjat nem nyert pályamunkákat a szerző
kívánságára szept. l-ig a debreczeni ev. ref. főiskola
háznagyi hivatala visszaküldi. A jövő évi pályázatra
népdalegyveleg következik ; a feltételek ugyanezen lapokban a jövő 1907. év január havában fognak megjelenni.
Békenap az iskolákban. A Magyar Békeegyesület
elnöksége és választmánya részéről Zsilinszky Mihály
nyug. államtitkár, Zipernovszky Károly ügyvivő alelnök
és Gergely Ede főtitkár küldöttséggel tisztelegtek Apponyi
Albert gróf kultuszminiszternél, a kitől az iskolákban a
békenap meghonosítását kérték. Zsilinszky Mihály, a
küldöttség szónoka terjesztette elő az egyesület kérelmét, hogy évenként egy bizonyos napon (legczélszerűbben az I. liágai békekonferenczia napján, május 18-dikán)
Magyarország összes iskoláiban a béke nagy eszméjéről
és a választott bíróságok intézményének nemes hivatásáról beszélnének a tanítók és tanárok a jövő nemzedék
előtt, legalább egy órán át, hogy ekképen már az ifjúság lelkébe beoltsák a világbéke ideális eszméjét. Apponyi
miniszter kijelentette válaszában, hogy az eszmével annyival is inkább szimpatizál, mert, a mint ismeretes, már
évek hosszú során át a béke-eszme szolgálatában áll s
azt tőle telhetően támogatni mindenkor kötelességének
tartja. Zsilinszky végül arra kérte a minisztert, hogy
ajánlja figyelmébe a békenapot az összes felekezeti főhatóságoknak és iskolaföntarfókitak, a mit a miniszter készségesen meg is igért.
Felvétel a nagyváradi ref. tanítónöképzöbe. A
nagyváradi ref. tanítónőképző I. osztályába oly ép testű
leányok vétetnek fel, a kik 14-ik életévüket már betöltötték, de 18 évesnél nem idősebbek és annyi előképzettséget igazolnak, a mennyit a felső népiskola, polgári
leányiskola, a felsőbb leányiskola és leánygimnázium
alsó négy osztályának sikeres elvégzése nyújt. A felvételi kérvények az igazgató-tanácshoz intézendök s f.

évi augusztus hó l-ig az intézeti igazgatóhoz küldendők.
A kérvényhez csatolandók: a keresztlevél, iskolai bizonyítvány a megelőző iskolai évről, himlőújraoltási és
orvosi bizonyítvány arról, hogy a folyamodó alkalmas a
tanítónői pályára s érzékszervei épek. Az egész évi tandíj
77 korona a járulékokkal együtt. Ebből a beiratáskor
fizetendő 47 korona, február 1-én pedig 30 korona. Az
internátusba első sorban képzőintézeti növendékek, de
a fenmaradt helyekre más intézetbe járó növendékek
is felvétetnek. Ellátási díj az egész iskolai évre 500
korona. Kivétetnek a tiszántúli ref. egyház kerületben
alkalmazásban levő vagy alkalmazva volt ref, lelkészeknek
és tanítóknak gyermekei, a kik 300 koronát fizetnek,
továbbá protestáns szülőknek gyermekei, továbbá vegyes
házasoknak bármilyen vallású gyermekei, a kiknek évi
ellátási díja: 400 korona. A díjak évnegyedes részletekben fizetendők. A képzőintézet növendékei az intézetbe való felvételi kérvényükben folyamodhatnak az
internátusi ellátásért, egyéb iskolába járó növendék pedig
az internátus igazgatónőjéhez küldi kérvényét augusztus l-ig.
A katonai kiképzés és a pedagógia. Ezen a czímén egy igen tanulságos és érdekes czikk jelent meg a
Ludovika Akadémia Közlönyének május havi füzetében,
Aggházy Kamii honvédhadnagy tollából. A czikk kimutatja, hogy a legutóbbi háborúk tanulságai .s a hadsereg
küszöbön álló reformjai, a két éves szolgálat s a honvédség létszámának emelése intenzivebb kiképzést tesznek
szükségessé. Ez azonban egyelőre akadályba ütközik,
mivel a tisztikar jelenlegi képzettsége sajnosan nélkülözi a
pedagógiai tudást. A katonai képző- és nevelőintézetekben
ugyanis mindent tanítanak, csak pedagógiát nem. Ez pedig
van akkora hiány, mintha az építész ,nem tanulna rajzolni, vagy horrendum dictu; a tanítóképezdész nem
tanulna pedagógiát. Mert hiszen világos, hogy békében
minden tiszt első sorban pedagógus. A japánok felismertek a pedagógikus kiképzés fontosságát s ezen alapulnak az ő világra szóló hadi sikereik. Azért nagyon
üdvös reform volna az, a mit Aggházy hadnagy ajánl s
a melynek létesítésére részletes tervezetet is ad: tanítsák
a katonai képző- és nevelőintézetekben a pedagógiát,
mint rendes katonai tantárgyat, természetesen a katonai
igényeknek megfelelő formában.

EGYESÜLET.
A Luther-Társaság f. hó 20-án Zsilinszky Mihály
elnöklete mellett bizottsági iilést tartott. Elhatározták,
hogy az évi közgyűlést október elején Pozsonyban tartják és ezzel kapcsolatban ott Luther-ünnepélyt rendeznek. A Luther ünnepélyen beszédet tartanak Zsilinszky
Mihály, dr. Láng Lajos egyetemi rektor és Pröhle Henrik pozsonyi lelkész.
Az orsz. ref. tanáregyesületnek f. évi augusztus
26—28-án Sárospatakon tartandó közgyűlése a következő programm szerint fog lefolyni: Augusztus 26-án,
vasárnap érkezés, elszállásolás. Este 7 óra 56 perczkor
hivatalos fogadtatás a pályaudvaron. Este % 9 órakor
ismerkedés. — Augusztus 27-én, hétfőn reggel 8 órakor választmányi gyűlés az ev. ref. főiskola tanácstermében, a melyen a központi igazgatóság jelentései s
esetleges indítványok kerülnek tárgyalás alá. 9 órakor
gyülekezés a főiskola épületében s onnan testületi felvonulás a református templomba, a hol imádkozik Nóvák
Lajos főiskolai lelkész, theol. akadémiai r. tanár. Isten-

tisztelet után közgyűlés a főiskola imatermében. Tárgysorozat; 1. Elnöki megnyitó. 2. Üdvözlések. 3. A tanár
egyénisége és a tantervi utasítások. Felolvasás Sinka
Sándor, debreczeni főgimn. tanártól. 4. Régi diákélet
Patakon. Felolvasás jRadácsi György, sárospataki theol.
tanártól. — Délután 1 / 1 2 órakor közebéd az iskolakerti
főiskolai tornacsarnokban. Az ebédet adja a tiszáninneni
ev. ref. egyházkerület és a főiskola. Délután 5 órakor
az iskola, a város és a Rákóczy-vár megtekintése. —
Augusztus 28-án, kedden délelőtt 9 órakor a közgyűlés
folytatása. Tárgysorozat: 1. Főjegyző évi jelentése. 2. A
középiskolai reform-törekvések. Felolvasás Marton Sándor, kecskeméti főgimn. tanártól. 3. A választmány jelentései. 4. Indítványok tárgyalása. 5. Közgyűlés berekesztése. Délután Va2 órakor közebéd a tornacsarnokban;
adja a tiszáninneni ev. ref. egyházkerület és a főiskola.
Ebéd után kirándulás Sátoraljaújhelybe, Széphalomra és
Borsiba. A kirándulás költsége mintegy 4 korona. — A
központi igazgatóság a közgyűlésre szóló kedvezményes
vasúti jegyek érdekében megtette a szükséges lépéseket.
A kik a közgyűlésen megjelenni szándékoznak, vagy
közvetlenül, vagy igazgatóságuk útján, f . évi augusztus
hó 9-éig szíveskedjenek ebbeli szándékukat az elnökségnél okvetlenül bejelenteni, hogy a kedvezményes vasúti
igazolványukat részükre kiállítva idejében elküldhessék
s elszállásolásukról a helyi rendezőség gondoskodhassék.
A kirándulás költségeit a közgyűlésen fizetik a résztvevők.

GYASZROVAT.
Hollósi Somogyi Zsigmond, a kecskeméti ref. főgimnázium nyugalomba vonult tanára, 74 éves korában,
jún. hó 19-én elhunyt.
Páll lialázs, kőrispataki ref. lelkész, 61 évi papi
szolgálat után, 91 éves korában, jún. hó 18-án végelgyengülésben jobb létre szenderült.
Legyen emlékezetük áldott!

KÜLÖNFÉLÉK.
Az új félév kezdetével tisztelettel kérjük olvasóinkat előfizetéseik megújítására; nagy számú hátralékosainkat pedig díjaik sürgős beküldésére.
A liolt szezon vagy ugorka-idény lassankint ismeretlen fogalommá válik. Évek sora óta épen nyáron történnek a legszenzácziósabb események. Nincs is már intelligens újságolvasó, a ki a mezei munkák vagy fürdőre
utazás czímén akár csak egy hóra is abbahagyná az
újságjáratást. Mert teljesen fölösleges is volna ez, mikor
a kiadóhivatal mindenkinek utána küldi a lapot akár
külföldre is, akár minden héten máshova is; úgy hogy
ma már nem kell az olvasónak megszokott lapját nélkülözni még utazás közben sem. Azért nem mulaszthatjuk
el olvasóink figyelmét a „Pesti Hírlap"-ra felhívni, mely
kedvelt napilapunk a félévi forduló alkalmából érdekes dolgokat igér. így ú j regényt Gárdonyi Gézá-tól, ma legnépszerűbb, legkiválóbb szépirodalmi Írónktól; novellisztikus tárczákat Tóth Bélától, a ki évek óta hűtlen e műfajhoz s most
visszatér első szerelméhez; tárczákat, elbeszéléseket,
rajzokat továbbra is Szabóné-Nogáll Jankától, Lux Terkától, Heltai Jenőtől, Kazár Emiltől, Szomaházy Istvántól,
Abonyi Árpádtól, Szántó Kálmántól stb. A jövő félévi
előfizetők megkapják karácsonyi ajándékul a Pesti Hirlap

1907-ik évi naptárát is és feláron fizethetnek elő a
Divat-Sálon czímű kitűnő divatlapra. A Pesti Hirlap
előfizetési ára félévre 14 korona, negyedévre 7 korona,
egy hóra 2 kor. 40 fillér. A Divat-Salonnal együtt negyedévre 9 korona. Kívánatra mutatványszámokat is küld a
kiadóhivatal: Budapest, V., Váczi-körút 78.
A legújabb gyógyirány, mely sikerei révén a
társadalom legjobb és legműveltebb köreiben nagyban
terjed: á vérgyógyítás (hemopátia), mely kizárólag a
vér gyógyításával gyógyítja a neuraszténiát és egyéb
idegbajokat, továbbá asztmát, gyomor-, szív- és vesebajokat, köszvényt és görvélykórt és ezen kezelési móddal
a jelenleg általában dívó kezeléssel szemben feltűnően
jobb eredményeket ér el. Ezen gyógymód megalapítója
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki visszatérve az évezreden át uralkodó humoralpathologia elvekhez, csakis a
test nedveinek kóros elváltozásaiban keresi a fent felsorolt betegségek okát és gyógykezelésük által a gyógyulást. Ezen kezelési módra felhívjuk mindazok figyelmét,
kik a fent felsorolt betegségek egyikében szenvednek,
hogy mielőtt valamely fürdőbe vagy gyógyintézetbe mennének, keressék fel ezen gyógymód megalapítóját és
egyedüli művelőjét: Kovács J. dr.-t, kinek ezen czélra
teljesen berendezett rendelő - intézete Budapesten, V.
Váczi-körút 18., I. emelet alatt van.
Egyházi szent edények, úrvacsora-kelyhek, keresztelő kannák és medenczék, borkancsók, oltári gyertyatartókból dús raktárt rendezett be Polgár
Kálmán
budapesti müötvös (üzlete VII. ker., Erzsébet-körűt 29.
szám) és az érdeklődő lelkész urak kívánságára stílszerű rajzokkal, tervezetekkel és költségvetéssel díjtalanul szolgál.
Állatápolás. Azon czégek közt, a melyek lósportczikkek és állatgyógyászati készítmények előállításával
és forgalomba hozatalával foglalkoznak, kétségtelenül
az első helyet Kwizda Ferencz János czég Korneuburgban
foglalja el. Ezen jóhírnevű üzlet 1853 óta arra törekedik,
hogy a lóápolás és lósport terén csak a legjobb készítményeket hozza forgalomba. A mint annak idején a
Kwizda-féle korneuburgi marhatáppor és Kwizda-féle
Restitutio-fluid lovak részére, csakhamar jó hírnévre
tett szert, és megtartotta mai napig, ép úgy talál újabb
időben a Kwizda-féle szabadalmazott gummihorzsszalag
és egyéb óvókészülékek lólábak részére a legkedvezőbb
fogadtatásra a lótulajdonosoknál. A Kwizda Ferencz János
czég Korneuburgban kívánatra mindenkinek ingyen és
bérmentve küldi meg szép képes árjegyzékét; a sportkedvelő nem egy gyakorlati újítást fog találni.
Felelős szerkesztő:

Hamar István.

NYILTTÉR.

Salvator

Természetes vasmentes

£ithion-fovrás
kitűnő hatású

vese-, hólyag-, r h e u m t - ,
<* k ö s z v é n y b á n t a l m a k n á l , r i z e l e t i n e h é z s é g e k n é l , e z u k o r b e t e g s é g e k n é l , a l é g z ő - és e m é s z t é s i s z e r v e k hurutalnál.
Salvator-forrói igazgatósága Eperjest** R rovatban foglaltakért nem

vállal felelősséget a

Sserk.

forrás
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.

Kívánatra telítésnélküli töltést Is szállít a

Szí. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán.

SZT. LUKÁCS-FÜRDÖ
gyógyfürdő, Buda.

Téli és nyári gyógyhely.
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszapborogatások, zuhany-massage, vízgyógyintézet, szénsavas-fürdők,
villany-fényfürdők, gőzfürdők, kő- és kádfürdők, gyógyvízuszodák. — Olcsó és gondos ellátás. — C S M Z - ,
KÖSZVÉNY,
i d e g - , b ö r b a j o k és a téli fiirdőkúra felől kimerítő prospektust küld ingyen a =
=

S z t Lukács-fiirdö igazgatósága Budán.

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár.

STOWASSER J.
cs. és kin. udv. h a n g s z e r g y á r o s

a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb. szállítója
Budapest, II. kerület, Lánczhíd-utcza 5. szám.
Ajánlja saját gyárában készült, elismert, legkiválóbb minőségű vonós-, húros-, fúvó- és ütőhangszereit.
Speczialista:
húros, vonós, fúvóhangszerek készítésében és
javításában.
H a n g f o k o z ó - g e r e n d a ! mely által bármely hegedű, gordonka, melybe az illesztetik,
sokkal jobb, erősebb és lágyabb hangot nyer.
Biztos siker. Kezesség minden egyes hangszernél. Hegedűbe hangfokozó-gerenda javítással
4 frt. Régi mesterhegedük vétele és eladása.
L e g n a g y o b b g y á r é s r a k t á r . Saját
találmányú (Rákóczi) tárogató; általánosan
elismert legjobb, mely tökéletes solohangszerré általam konstruáltatott. Iskolával 30
forinttól feljebb.
O r g o n a - h a r m ó n i u m o k . A gyönyörű
hang, melyet a világhírű legjobb gyártmányú amerikai rendszernek elmés szerkezete
elővarázsol, önmagának zeng dicséretet. —
65 forinttól minden árban kapható.
Az összes hangszerek javítása különleges szakszerű
pontossággal, jutányos árban : kezesség minden egyes
hangszernél. — Árjegyzék minden egyes hangszerről
külön, kívánatra bérmentve küldetik. — Kivitel nagyban és kicsinvben.

Három szenzácziós theologiai újdonság.
I. APOLOGÉTIKA.

III. DEBRECZENI LELKÉSZI TÁR.

Irta: Erőss Lajos debreczeni ev. ref. theologiai tanár.
1. rész Az Istenről. II. rész A világról. III. rész Az emberről. IV. rész A vallásról. Hasonló nagyszabású munka
a magyar theologiai irodalomban még nem jelent meg.
Ára a 35(i oldalra terjedő nagy 8-adrét alakú kötetnek
csinos vászonkötésben 8 korona.

(Gyakorlati ev. ref. Papi Lexikon.) III. kötete. Szerkeszti
S. Szabó József felavatott lelkész, debreczeni kollégiumi
tanár. Ezen nagyszabású műnek immár III. kötete jelent
meg. A szerkesztő legnevesebb írói gárdának tagjaival állította össze, figyelembe véve az I. és II. kötetre
beérkezett észrevételeket, úgy hogy ezen kötet világos
kincsesbányája az egyházi beszédek gyűjteményének és
hisszük, hogy ennek kiadásával szolgálatot tettünk a
nagytiszteletű lelkészi karnak. Ára az 592 oldalra terjedő nagy 8 adrét kötetnek csinos és erős vászonkötésben 10 K. Az egész 12 kötetre terjedő mű ára 120 K

Megszerezhető havi 1 koronás részletfizetésre is.

II. EGYHÁZI BESZÉDEK.
í r t a : Lévay Lajos sárkereszturi ev. ref. lelkész. A népszerű szerző műveinek ez már IV. kötete, melyet bővebben ismertetni feleslegesnek tartjuk. Szerző munkái
közkézen forognak és bátran állíthatjuk, hogy a gyakorlati szükségletének megfelelőbb mű még nem jelent
meg a könyvpiaczon. A kötet tartalmaz 17 egyházi beszédet, függelékül szertartási beszédet és imákat, még
pedig 1 keresztelési, 1 egyházkelési, 1 konfirmácziói,
.2 esketési és 1 áttérőhöz intézett beszédeket, részben
megfelelő imádságokkal együtt; négy halotti beszédet
és végül egy emlékbeszédet Szász Károly püspök felett.
Ára a 232 oldalra terjedő nagy 8 adrét alakú kötetnek
csinos és erős vászonkötésben 6 kor.
Megszerezhető 1 koronás havi részletfizetésre is.

Megrendelhető havi 2 koronás részietfizetére is.
Az itt felsorolt 3 munka együtt egyszerre megrendelve megszerezhető 2 koronás kedvezményes havi
részletfizetésre is.
Megrendelések küldendők:

H E G E D Ű S és S Á N D O R
előbb László Albert és társa
protestáns irodalmi könyvkiadóhivatalába

DEBRECZENBEN, Kossutli-ulc/.a 11. s z á m .

A

Mindennemű

kályhákat és

iskolapadok,

császári és

H E I M II.

ud-vari

óvodaberendezések

MEIDINGER-OFEN

és szabadalmazott
gyermekpadok

Prospektusokéi költségvetések ingyen és bérmentve.

gyártása*

Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban.
Budapesten Thonet-udvarkan.
IMörisa

ós

c J ® zJí

eJé

készség-

V n l é r l a - U t o i s a

orgona.- é s
harmoniumgyáros
cs. és kir. udvari szállító
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Alapíttatott
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mindenki
[rLUllJ
kérjen mutatványszámot Sárospatakról.

REF. ZENEK0ZL0N9
cJÍ ejt ejt

10.

Országh Sándor

ingyen

bérmentve.

cJí cJí

.királyi

szállító

l > » i d a p e s t ,
T l i o n e t - u c t v á r
Különlegességek: t e m p l o m o k , családi házak, i s k o l á k , i r o d á k stb. részére. T ö b b
m i n t 1 0 0 , 0 0 0 van b e l ő l e h a s z n á l a t b a n
Valódi
'
c s a k ezzel
a védőH E I M ^
jegygyei. ^ H :

és

gel szolgálunk

kan dal lókat

szállít

iskola-, torna-

Árjegyzékkel

legjobb

e j t e j t CíSÍ e j t c ^ t í ^ t C ^ S c j S

mellett}

1861-ben.
«Nagy d i s z o k l e \ é l »

Az 1 8 8 5 . é v i k i á l l í t á s o n
és
< i F e r e n c z - J ó z s e f l o v a g r e n d d e l " , az 1 9 0 4 . é v i v e s z prémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azonkívül számtalan k i t ü n t e t é s é s elismerés.
Készít kellemes és t ö m ö r hangú, legjobb és legújabb rendszerű o r g o n á k a t , Elvállal javításokat
és átalakításokat. Kisebb o r g u n á k készletben vann a k . S z o l i d m u n k a é s j u t á n y o s á r a k . Áz o r g o n á k
jóságát m i sem bizonyítja inkább, mint az, hogy
a gyár alapítása ó t a 400-nál több ú j o r g o n a lett
megrendelve és készítve.

Árjegyzék

Párisi v i l á g k i á l l í t á s : Grand-Prix. 1900.

és részletes
díjmentesen

tervezet
küldetik.

kívánatra

ü w i z d a Ferencz János

Orgonaépítési műintézet.

e-. és kir. osztrák-magyar, kir. román és bolgár
berezegi udvari szállító,
kerületi gyógyszerész Korneuburgban. Bécs mellett.

villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

Rieger Ottó
Budapest, VII., Garay-utcza 48.

KWIZDA- féle RESTIT UTIONSFLUID

cs. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Ferencz József-rend lovagja.
A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvezőfizetésiföltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 30 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt árban elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kivánatra díjmentesen.

1 üveg ára 2 korona 80 fillér.
Negyven év óta az udvari istállókban, a katonaság és magánosok nagyobb istállóiban használatban van nagyobb munkánál
elő- és utóerősítőül, inak merevségénél stb. Azidomításnál kiváló
munkára képesíti a lovakat.

Kwizda Fluidja
Kigyó védjegy (Turista-fluid).
Régi jóhírű aromatikus szer
(bedörzsölésre) az emberi test
izmainak erősítésére és edzésére. Eredményesen használva
turisták, kerékpárosok s lovaglók
által nagyobb túrák utáni erősítésre és erőgyűjtésre.
Ára »/i palaezk 2 K — fill.
» V«
,
1 , 20 „
Képes

ftrjetryzék i u g j e n é s
bérmentve.
Főraktár Magyarország részére :

T ö r ö k

József

gyógyszerésznél

Bpest. Király-utcza 12 és Andrássyút 26. szám

Ezen

czégtáblán i s

merhetők fel azon ü z letek,
egyedül

a melyekben
árusíttatnak

eredeti SINGER v a r r ó gépek.

A mi

gépeink

szorulnak

nem

ajánlásra.

Csak arra kérünk
ügyelni,

hogy

kellő

helyen vásároljon.

Singer Co. Varrógép Részv. Társ.
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16.
Budapest: VII., Kerepeái-ut 32.
,,
IV., Muzeum-körut 27.
,,
VII., Király-utcza 52.
VI., Teréz-körut 21.
„
II., Fő-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsóbetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz: Széchényi-u. 14.

HOKNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIK. UDVAHI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.

PROTESTÁNS
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP

Hirdetési díjak :
Két hasábos egész oldal . . . .
Fél oldal
Negyed oldal
Nyolczad oldal

40
20
10
5

kor.
kor.
kor.
kor.

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő:
HAMAR ISTVÁN.
Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a h o v á a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendőki

Megjelenik minden vasárnap.
Előfizetési ára :
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 fillér.

T A R T A L O M . V e z é r c z i k k : Az első lépés az 1848. XX. végrehajtására. Hamar István. — Pár szó a férfi és nő harczáról. Orth
Ambrusné. —- I s k o l a ü g y : A biblia az ev. ref. középiskolai vallástanításban. Barla Jenő. — T á r c z a : Az evangéliomi
egyházaknak némely szocziális feladatairól. Haypál Benő. — B e l f ö l d : A ref. zsinat felirata a királyhoz. — A pesti
ref. egyházmegye egyházi értekezlete. H. I. — E g y h á z . — I s k o l a . — G y á s z r o v a t . — K ü l ö n f é l é k . — P á l y á z a t o k .
— Hirdetések.

Az első lépés az 1848. XX. végrehajtására.
II.

Előző czikkemben rámutattam arra, hogy a
48. XX. végrehajtása tárgyában kelt miniszteri
leirat már csak azért sem kelthetett örömújongást
a prot. egyházak körében, mivel a benne igért
segély jóval alatta marad a valódi szükségeknek
és mivel vagy hallgat több fontos igény kielégítéséről, vagy pedig épen lehetetlennek jelzi „ez idő
szerint" azok kielégíttetését, pl. a lelkészi kongnia emelését és a lelkészi korpótlékok megadását.
De nem kelthetett újongó örömöt a leirat
azért sem, mivel még csak ígéretet tartalmaz,
minden meghatározása nélkül az időpontnak, a
melyen a 3 millió évi dotáczióról és az 1904. évi
költségvetésbe felvett összegek további biztosításáról szóló törvényjavaslat be fog nyújtatni és
törvénnyé fog válni. Hiszen mi, magyar protestánsok, már oly sok és oly szép Ígérgetést hallottunk az utóbbi időben, s mégis, évek hosszú
sora után is, csak ott vagyunk, hogy ismét csak
ígéretet nyerünk, a hajlandóság kifejezését kapjuk, a helyett, hogy a szükséges anyagi erő tényleg
rendelkezésünkre bocsáttatott volna. Nem gyanúsítás akar ez lenni a mostani kormánnyal szemben,
csak óvatosság, a tekintetben, hogy nem engedjük
magunkat elragadtatni csupán a szép ígéret és
hajlandóság által, s nem akarunk inni a medve
bőrére addig, a míg kezünkben nincs. Hiszen az
Ígéret, a hajlandóság megvolt a Széli Kálmán- és

a Tisza István-féle kormányok részéről is, de a
hirtelen bekövetkezett politikai helyzet-alakulások
nemcsak jó szándékuk gyors végrehajtásában akadályozták meg őket, hanem még a hatalmat is
kivették a kezükből, s mi továbbra is támogatás
nélkül maradtunk nehéz és bizonytalan viszonyaink
között. Hisszük, hogy a jelenlegi kormányban is
megvan a hajlandóság Ígérete beváltására; de kérdés, hogy nem következnek-e el hirtelen olyan
helyzet-alakulások, a melyek őt is lesodorhatják
a hatalom polczáról, minden jó szándékával együtt,
ép úgy, mint az előző kormányokat. Ez az aggodalom nem puszta rémlátás; hiszen látjuk, hogy
politikai életünk még mindig erős forrongásban
van, s olyan kérdések megoldása várakozik a
kormányra, a melyeknél nagyon könnyen bekövetkezhetik a bukás, ha talán alulról nem is, de
felülről, a mely esetben ismét nem marad a kezünkben más, csak egy, jó szándékról szóló kormányleirat.
Hogy ez a veszedelem ismételten el ne következzék reánk, addig kell cselekednünk, a míg
a helyzet elég biztosnak látszik az ígéret valóra
váltására. A két protestáns egyház közös bizottságának sürgősen intézkednie kell annak kimutatása iránt, hogy a kilátásba helyezett egy, két,
illetve 3 millió dotáczióból mennyit igényel az
egyik s mennyit a másik egyház. Sürgős intézkedésre van itt szükség, mert a miniszteri leirat
a kimutatás beterjesztésétől teszi függővé a további
intézkedéseket. A közös bizottság tagjainak tehát
fel kell áldozniok nyári pihenésüket, hogy a szá-
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mításokat elkészíthessék és beterjeszthessék. Vigyázzunk, hogy a saját kényelmeskedéstink miatt
esetleg dugába ne dőljön a dolog!
Ha pedig a kimutatás meglesz, akkor pedig
sürgősen követeljük a dotáczióról szóló törvényjavaslat beterjesztését, hogy az törvényerőre emelkedjék, mielőtt valami non putarem azt lehetetlenné tenné.
További teendőinket pedig azok az aggatolózások és követelőzések írják elő, a melyek római
katholikus részről tünedeznek fel.
Már mult heti számunkban jeleztük részben
ezeket. A klerikális néppárt, hasztalan tagadja és
titkolja, irigykedve tekint reánk már csak a nyert
igéret miatt is, s megindította akczióját hírlapokban és tudományos folyóiratokban, arra nézve,
hogy ha már az igéret betelj esítését egyenesen
megakadályozni nem meri is, de azt úgy vigye
keresztül, hogy hasznot húzzon belőle és a további
fejlődésnek útját állja. Irtuk már, hogy az „Alkotmány" azt igyekezik kimutatni, hogy az igért 3
millióval a két prot. egyház mindazt megnyerte
már, a mire az egyenlőség és viszonosság alapján
számíthat, s hogy a dotáczió további emelése csak
úgy lehetséges, ha a 48. XX. a r. kath. egyházra nézve is teljesebben lesz végrehajtva. A
„Religió" nem átallja, állítólagos tudományos jellege daczára is, felhánytorgatni a régi, alaptalan
vádakat: a protestánsoknak a törökkel szövetkezését, a nemzet szétszaggatását, véres háborúkba
keverését, a nemzet és a Habsburg - dinasztia
közötti ellentét feltámasztását, csakhogy minket
meggyanúsítva s a r. katholikus egyházat mutatva
fel egyetlen hű és nemzetfenntartó egyháznak,
újabb követelésekkel állhasson elő. Szerinte mi
protestánsok lármánkkal betöltjiik már háromszáz
éve az országot s világi dáma módjára hivalkodunk, kofáskodunk, csakhogy előre törhessünk.
S íme — mondja — ez használ, mert nekünk
„törvényben biztosíttatik", míg a „szerény, illedelmes anya" hátratételben, mellőztetésben részesül. Álljanak tehát talpra a r. katholikusok is és
vívják ki igazaikat.

Ennél a dolognál azután már tartsuk ám
igazán szárazon a puskaport. Itt a leghatározottabban fel kell emelnünk tiltakozó szavunkat. Hogy
a kulisszák mögött tényleg mily megállapodás jött
létre a r. kath. egyház kívánságainak teljesítését
illetőleg a kormány és a néppárt között, — nem
tudjuk; de az ellen, hogy ezeknek teljesítése és a
protestáns egyházak dotácziójának megadása között
junktim állapíttassák meg, a leghatározottabban
tiltakoznunk kell, lapjainkban, értekezleteinken és
fokozatos egyházhatóságaink hivatalos ülésein; mert
a mi dotácziónk a r. kath. követelések teljesítésével semmi, de semmi összeköttetésben sincs,
nemhogy attól tétessék függővé. S ha mégis azzá
tétetnék, nohát akkor azt a biztatgató kormányleiratot bátran a papírkosárba hajíthatjuk, mert
belátható ideig egy fabatkát sem ér.
Ismerjék azért kötelességüknek egyházunk
vezető körei, hogy a junktimot illetőleg nyilt
választ szerezzenek a kormánytól, vagy a közvélemény megnyugtatására, vagy pedig, hogy a két
egyház szavának teljes erejével tiltakozzunk a
jogaink érvényesülését akadályozó politikai paktum
ellen. Tegyék meg továbbá az intézkedéseket annak
hiteles kimutatására, hogy mily mértékben élvezi
az állam anyagi támogatását a magyar r. kath.
és a magyar prot. egyház, mily valláserkölcsi és
kulturális szolgálatokat teljesít egyik és másik s
ezeknek teljesítésében mily terheket ró híveire.
Csak ezeknek hiteles kimutatása deríthet teljes
világosságot a helyzetre, s csak így lesz lehetséges azon gátaknak a lerontása, a melyeket a
klerikális néppárt már is emelget követelőzéseivel
továbbhaladásunk elé.
Lássuk meg azért a fenyegető veszedelmeket
ideje korán, s ne aludjunk, ne kényelmeskedjünk,
mert különben könnyen meglehet, hogy reménykedésünknek fejlődő bimbóit leforrázza a klerikális
intrikák dere és újra nem marad kezünkben semmi
egyéb, mint egy Ígéretekkel teljes, de értéktelen
papiros!

Mindez azonban még csak lárma és kofáskodás. Sokkal veszedelmesebb már az, a mit az
„Esztergom" hirdet és egy félhivatalos kőnyomatos is megerősít, hogy a kormány és a r. kath.
egyház, illetve a néppárt között oly megállapodás
jött volna létre, hogy a protestáns egyház dotácziójának megadása és a r. kath, autonomia és
a r. kath. lelkészi kongrua rendezése junktimban
van egymással. Ez azt jelenti, hogy a prot. egyház csak akkor és annyiban nyerendi meg a
dotácziót, a mikor és a mennyiben a róm. kath.
követelések is kielégíttetést nyernek.

Pár szó a férfi és nő harezáról.

Hamar

István.

(Folyt, és vége.)

Az alsóbbrendű ipari, gyári, kézi munkától eltekintve, a mely kezdettől a nők foglalkozása és a melyre
a magasabb igényekkel bíró nő nem vállalkozott, a
tanítónői pálya volt az, a melyet valójában elárasztott
a keresni akaró vagy kénytelen leányok serege.
Itt szintén erősen kell hibáztatnom azt, hogy minden
alsóbbrendű foglalkozású és műveltségű ember (iparos,
házmester, szatócs stb.) „kisasszonyt" akart nevelni leányából. Ez megrontotta az egyszerű családok életét is;
mert a „kisasszony" igényei magasabbrendű társnői közt

igen kinőttek az alacsony keretből s a büszkélkedő sziilő
könnyekkel is fizetett nagyzásáért, nemcsak verejtékkel;
megbomlott a családi élet összhangja s a kisebb testvérek sem akartak kevesebbé lenni, mint nénjök. Hogy
aztán az uraság látszatát keltő holmik megszerzésére
bármily úton is törekedtek (midőn e téren igényeik fel
voltak keltve), ez a másik nagyon szomorú, elijesztő
oldala az éremnek.
A másik pálya meg úgy tűnt fel, mint utolsó menedéke az özvegyeknek, árva vén leányoknak, a kiknek
semmire sem lévén készültségük, leghamarabb elsajátították a posta- (újabban meg telefon-)kezelést. A középosztály mindenből kikopott, átlagos műveltségű, semmire
sem képesített, szerencsétlen női vetették magukat erre.
A kinek a képzőművészetek terén vagy az irodalomra, zenére valódi tehetsége van, az mindig talál
helyet az életben és helyes, ha ezt választja; de még
a kisebb tehetségek is zenetanításnál, műipari foglalkozásnál, rajztanításnál, könyvfordításnál hasznos munkát
végezhetnek és mind többen találnak megélhetést a
fentemlített pályákon is.
De mi legyen a „sokkal", a kinek szintén élnie
kell, talán nem is egyedül, hanem anyát, testvért tartva ?
Léphet-e minden különös hivatottság, tehetség nélkül
valamely pályára? Azt hiszem, hogy az általános művelődés, az ismeretek terjedése hozta magával azt, hogy
a nő is az úgynevezett férfipályákon próbálkozik.
A kézművesnél, földművesnél stb. nem is jutott
senkinek eszébe, hogy férfimunkát vállaljon, a mely a
nehéz, erős testi munkát igényli; másrészt szellemi igényeit is kielégítette a nőnek az alsóbbrendű női foglalkozás is.
Másképen van ez a szellemi munkánál, a hol legfeljebb azt lehet mondani, hogy ártalmára van a gyengébb női testalkatnak a huzamos, megfeszített szellemi
munka. A midőn az ismeretek oly általánosakká és bizonyos mértékben kötelezőkké lettek, önként bekövetkezett az, hogy az élet küzdelmeiben magára maradt
vagy utalt nő, a kinek ezt megharczolni sok bátorságra
volt szüksége, a szellemi munkától sem riadt vissza, ha
ezáltal tisztességes módon kereshetett és ha magát az
úgynevezett férfi pályákra egyenjogú szelleműnek és képzettségűnek találta.
Én, ismétlem, tudományos vagy bármely száraz,
gépies munkát igénylő pályára nem mentem volna soha,
és nem is tanácslom azt soha senkinek, a ki tőlem véleményt kér. Es végtelenül tudom szánni azokat a nőket,
a kiknek oly pályákon kell az életet küzdeniök, a melyek kiölik a meleget a kedélyből, az életet a lélekből,

a fogékonyságot a szívből; sőt még azt is sajnálom,
a kit hajlama, tehetsége hajt erre.
De miért ne lehetne azért egy-egy kiváló nő ügyvéd, tanár, mérnök stb. ? Ismétlem: a kinek igazán
tehetsége van reá, elenyészően csekély szám az. Egy
szóval, mit tanácsoljon az ember annak a soknak, a
kinek a kenyérkeresettel számolnia kell, s nem bír sem
tudományos, sem műipari, irodalmi, művészeti tehetséggel, az elsőbbrendű női munkának pedig fölötte áll,
vagy nem az tölti be lelkét?
Melyek azok a foglalkozások, a melyek a nő lelkületét betöltik, a hol kedélyének melegségét megőrizheti
az egyedül álló nő is, s a mely a családi életet (mely
minden nő lelkének alapjában, ha öntudatlanul is, de
őszinte vágya) a legjobban megközelíti, félig-meddig
pótolja ?
Van egy ága a női munkálkodásnak, a mely minálunk még majdnem kiaknázatlan és a mely iránt még
elég bizalommal sem viseltetnek, s a melyen, bár anyagi
erőnk még nem elegendő, már is sok száz nő találna
az országban kenyeret, és ez: a test nevelése, fentartása, ápolása.
Két fontos tényező az ember életében a testi és
lelki egészség. A tanítást, nevelést a gyermek kicsiny
korában csakis a nő végezheti igazán megfelelően. De
a leánygyermekeket, szerintem, az elemiek után is mindvégig jobb hatású lenne női tanárokkal taníttatni, illetőleg neveltetni.
A fiúk egészsége iránt való érdeklődés már jó
úton van, de annál elmaradottabb a leányokról való
gondoskodás. Pedig egészséges nemzet és nemzedék
egészséges, edzett, józan, mértékletes nők nélkül nem
létezhetik. És mégis, mennyi könnyelműség, mennyi felületesség, mennyi értelmetlen hiúság, mennyi ügyefogyottság uralkodik e téren hazánkban !
Mily gyengék, mily elpuhultak, mily esetlenek,
mily csúnya mozgásúak a mi nőink! Hol vannak a délczeg nagyasszonyok, a tűzről pattant menyecskék ? Mennyi
a gyenge, vérszegény, s különféle bajokban sínylődő
nő! Csekély kivétellel, alig van, a kinek az egészségről,
a tornázásról, a szabályos mozgásról való fogalmai tisztultak lennének. Es már a fejlődésben levő' lánykáknál
elkövetik (sokszor örökre helyrehozhatatlanul) a legtöbb
hibát. Itt az anyai nevelés már nem kielégítő. Sajnos,
még az úgynevezett jó családoknál is könnyelműek,
tudatlanok az anyák, hát még a műveletlen osztálynál!
Kétségbeejtőn sok a beteg nő és ennek következménye: a beteg gyermek.
A kérdés a z : mi módon lehetne ezen segítni?
Úgy, hogy ha az egészségtan és mértékletes (nem bra-
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vuroskodó) torna, betegápolás sokkal nagyobb helyet
foglalna úgy közoktatásunkban, mint társadalmunkban.
A mi a leányoktatást illeti, kizárólag nők lennének
erre alkalmazandók. Nemükhöz közelebb állván, mint a
férfi, bizalmat gerjeszthet egy okos, kedves, józan nő
maga iránt a lánykákban, hogy illetékes helyről szerezzenek tudomást arról, a mit egészségük érdekében tudniok kell. Torna- és egészségtantanárnők kellenének
minden iskolában. Nagyon sok esetben nem lenne orvos
késére szükség, és sok más veszély nem érné a nőket,
ha idejekorán tudnának egészségükre ügyelni. Talán
nem kell fejtegetnem, mért nem alkalmas a férfi tanár
erre a kényesen fontos szerepre. Mennyi nőnek lenne
felemelő foglalkozása ez. Közoktatásunk talán jelenleg
még nem rendelkezik elég anyagi erővel, hogy ezer
meg ezer asszonyt alkalmazzon erre ; de sok száz már
is találhatna elhelyezést, és itt csakugyan áll az, a mit,
ugy találom, másutt nem lehet mondani: itt ki kell szorítnia a nőnek a férfit. Ez az állás, ez a feladat a
nőnek van fentartva.
Erre hívják fel a férfiak a nők figyelmét. Ezekre
a fontos pályákra s ezeket kedveltessék meg velők.
Szándékosan nem említettem eddig egy ránk, protestánsokra nézve különösen fontos dolgot, épen mert
igen fontos. Ez a betegápolási pálya, vagy egybefoglalón: diakonissza-pálya.
Különösen sokat tehetnének ebben az ügyben a
lelkész és tanító urak. A diakonissza-pálya a legszebb,
a legnehezebb. Azért, a kik annyi erőt nem éreznek
magukban, menjenek a mentő munkára a fentebb emiitett tanári minőségben; de a kik igazán a testi és lelki
egészség együttes ápolói akarnak lenni, azok ezt a szép
szolgálatot vállalják el. Számukra nyitva az út, mert
magánosok, egyletek, kórházak tárt karokkal fogadják
a képzett, intelligens ápolónőt.
Az egész egészségügyi mozgalom úttörés még
nálunk; de ha mindenki a maga helyén megteszi azt,
a mi tőle kivántatik, úgy szép reményekkel lehetünk
eltelve.
Eltértem a czikkem kezdetén érintett s felvetett
tárgytól, mert nem vitatkozni akartam, hanem felvetni
az eszmét, a mely megtestesítve, a férfi és a nő harczának enyhítésére szolgálhatna. Úgy hiszem, hogy ha
a kenyérkeresésre szorult nők előtt olyan pályákat nyitunk, a melyeken hivatásuknak megfelelő érvényesülést
nyerhetnek, akkor nem fognak szoros értelemben vett
férfipályákra tódulni s ezzel már lanyhul a két nemnek
az élet liarczában való küzdelme. S ha még ehhez
hozzávesszük, hogy talán az egészségesebben nevelt
jövő nemzedék férfia sem fogja a kényelmes hivatalt
választani, gyengeségből, lustaságból: az erélyes, szilárd,
független állású férfi nem fog úgy félni a házasságtól,
mint manapság s férfi és nő megtalálja egymásban és
egymás mellett azt a boldogságot, a mit keres. Adja
Isten, hogy úgy legyen!
Orth

Ambrusné.

ISKOLAÜGY.
A biblia az ev. ref. középiskolai vallástanításban.
(Folytatás és vége.)

II.
A két alsó osztályban a bibliaisniertetésen túl vagyunk.
A ref. középiskolai tanterv most már a következő osztályok számára hittant (III. osztály) és erkölcstant (IV. o.),
egyetemes keresztyén egyháztörténetet ír elő tananyagul.
A VII. osztályban ugyan még egyszer, tudományos alapon és modorban, a konfesszionális iratok ismertetésével, a hit- és erkölcstan tanítását teszi kötelezővé.
E tantárgyak tanítása kapcsán a biblia olvastatását
minden osztályban előírja. Meghagyása e tekintetben a
következő: A III., IV. osztályban a hittannal és erkölcstannal kapcsolatos bibliai helyek olvastatása a főfeladat,
melynek elérhetésére az ó- és új-szövetségi történeti
könyvek alkalmas szakaszainak olvastatása mellett főleg
a tanító és prófétai iratok megfelelő részleteinek magyarázatos olvastatása szolgál eszközül.
A négy felső osztály növendékei az új-testamentom
teljes szövegét használják. A tanár itt, a már konfirmált
növendékekkel az írásmagyarázást oly színvonalon fogja
folytatni, mely egyéb tanulmányaik és fejlődő értelmiségük fokozatainak megfelelt. Az V. osztályban az apostoli
cselekedetekről írt könyv, esetleg a pásztori s egyéb
apostoli levelek olvastatása legbiztosabb eszköz az őskeresztyén egyház történetének, benső viszonyainak,
szervezetének megismertetésére; míg a VII. osztályban
Pál apostol főbb leveleinek tárgyalása a reformáczió
hittani alapjának megismertetésére szolgál. A felekezetek
közti hittani eltérések megértetésére és megmagyarázására
s egyházunk hitvallásának bibliai alapokon nyugvó voltának feltüntetésére Pál apostol levelein kivül természetesen felvehetők és felveendők a többi bibliai könyvek
is, a mennyiben azok egyikének vagy másikának, esetleg
egyes fejezeteiknek olvastatását a tanár a tanítás érdekében kívánatosnak tartaná. A VIII. osztály főfeladata
a pásztori levelek ismertetésével az őskeresztyén egyház
alkotmányát és szervezetét magukból a bibliai könyvekből a tanulók szemei elé állítani s ref. egyházunk alkotmányának és szervezetének ezen könyveken nyugvó voltát
igazolni.
A biblia olvasása és magyarázata mellett azt az
egyszerű és a gyermeki felfogáshoz alkalmazott általános
bibliaismertetést, melyet az alsó osztályokban nyujtunk,
folyvást bővítjük és mélyítjük. Az egyes könyvek ismertetése mindig a belőlük való olvasás alkalmával van
helyén.
Ez a konventi tanterv meghagyása! Hogy utasításainak eleget tehessünk, számoljunk be itt is a bibliaolvastatás és magyarázat körüli eljárással.
íme a felsőbb osztályokban már inkább megkötött
a szaktanár keze a szöveg megválasztásában, a mennyi-

ben ez a tantervben tantárgyról tantárgyra meg van
jelölve. A szöveg e megválasztása helyes tárgyi szempontok nyomán történt, mert tényleg e bibliai szakaszok
a forrásai a tantervbeli hit- és erkölcstani, sőt részben
az egyháztörténeti tanításnak is.
A hit- és erkölcstan tanításával kapcsolatban említem fel, hogy a tiszántúli ev. ref. egyházkerület az
1901. évi konventi tanterv követelményei szem előtt
tartásával új vallástani tankönyvekről gondoskodott a
legutóbbi években gimnáziumai számára. A régebbi idő
óta használatban volt Kovács L. és Gergely K.-féle
Keresztyén Hittannak a tanterv kívánalmai szerint átdolgozásával e czikk iróját, ugyané szerzők Erkölcstana
átdolgozásával S. Szabó József debreczeni kollégiumi
vallástanárt bízta meg. Az átdolgozásban a tárgyi és
methodikai követelményekre tekintettel egyik lényeges
újításunk volt, hogy úgy a hittani, mint az erkölcstani
fejezetek alján petit sorokban soroljuk fel a szinonim
tartalmú bibliai lókusokat, szakaszokat, hogy igy szinte
utaljuk a tanárt és tanulót a bibliára. Persze e bibliai
részletek olvastatása, ezeknek újabbakkal bővítése s
ezek rendszeres egybefoglalása a szaktanárra vár. A
bibliai szellemű előadás, az írásból merített tartalom és
összefoglalás, ez a főérdek a hittani tanításban. Erre
egyfelől a szorgalmas szaktanulmány, meg a tanár reátermettsége képesít.
A hittani részletek tanítása különben is a tárgy
természetéből kifolyólag bibliai eredetű és szellemű tartozik lenni. Ha a Szentírás a kútfő, a honnan merítünk,
midőn a tanár e tantárgyak körében magyaráz, a biblia
szelleméből merítse előadását, ezzel tápláljon, hassa át
a szívet és nyújtson életerőt. Szóval úgy kell haladni
a tanításnak, hogy minden alkalommal kitűnjék a bibliai
tartalom. „Az írásból kell tanulnunk igaz bölcseséget,
és kegyességet, az egyházak reformálását és igazgatását,
a kegyesség minden cselekedeteinek ismeretét, végre a
hitvóleményeknek helyeslését vagy megvetését és minden
tévelygéseknek megczáfolását." (Helv. hitv. II.)
Epen így az erkölcstani résznél! A moráltételek
közül csak egyre kívánok rámutatni, melynek megvilágításában is a biblia nyomdokát követjük. Az erkölcstanban a magunk iránti kötelességek közt fontos helyet
foglalnak el a test iránti kötelességek, ezek közt viszont
a legfőbb, melyben összpontosulnak a többiek: az élet
óvása. A tankönyv (S. Szabó József: Ker. Erkölcstan)
„Az élet fentartása" czímen foglalja össze e tárgyban
mondanivalóját (34., 35. 1.). A kérdéses fejezetben az
író míg az életnek minden bajtól, veszedelemtől megóvását kötelességévé teszi az embernek, másfelől óv a
test épsége ellen irányuló káros fellépéstől, mint a milyen
a test sanyargatása, vagy az öngyilkosság.
A test sanyargatása ellen beszél az írás ! Olvastassuk el a tanulókkal Lukács evangélioma VII. részt, mely
szerint a kapernaumi százados szolgáját gyógyítja meg
az Idvezítő; János evangélioma V. részt, mely szerint a
Bethesda tavánál rég idő óta szenvedő gutaütöttnek

adja vissza testi épségét. Mind felemelő részletek, mind
azt igazolják, hogy az Idvezítő betegeket gyógyított s
ezzel bemutatta, hogy a test épségének, egészségének
megóvása szükséges és fődolog.
Az egyetemes keresztyén egyháztörténet tanításában
főleg az I. korszak, az apostolok és vértanúk kora tárgyalásánál lehet kútfő a biblia, bár a tanítás folyamán
egyházkormányzati, szervezeti elvekért, istentiszteleti eljárásért mindig a Szentírásra, az apostoli kor felfogására utalunk.
Nézzük most már, hogy az egyháztörténet tanításában mint érvényesül a biblia? Ha akár az Idvezítő
életéről, akár az apostolok térítő munkásságáról tanítok,
mindig elolvastatom a megfelelő bibliai szakaszokat, Péter
alapvető munkája volt az első keresztyén egyházközség
megalapítása. Úgy e tényt, mint bebörtönöztetését, majd
kiszabadulását (Csel. 5. és 12. részek), Cornélius pogány
százados megtérése történetét (Csel. 10.) elolvastatom
a tanulókkal a bibliából. Ep igy a Jánosról és az ifjabb
Jakabról szóló bibliai szakaszokat, életrajzuk kapcsán.
A nagy apostol, Pál életét és térítő munkásságát
szintén mozzanatról mozzanatra a biblia nyomán tárgyalom. Nézzünk életéből egyetlen részletet! Megtérésének
története Cselekedetek könyve 9. részben van előadva.
Elolvastam figyelemmel e rész 1—22. verseit. Felolvastatva, most már nem a teljes szöveget, hanem a szöveg
főbb tárgyi pontozatait magyarázom. P. o. „kére a főpaptól leveleket Damaszkuszba a zsinagógáknak, hogy ha
találna valakiket a tudománynak követőit vagy férfiakat,
vagy asszonyokat, fogva hozná Jeruzsálembe (2. v.).
E bibliai hely megértetése végett a következő magyarázatot tartom szükségesnek : Pál tudvalevőleg zsidó szülők
gyermeke. A czilicziai Tarsusban született, előkelő, gazdag
zsidó szülőktől (Kr. u. 10—12), kik őt kora vallásos szellemében nevelték fel. A szülői ház és iskolák fanatikus zsidó
szellemét szíva lelkébe, küldik szülői Jeruzsálembe, hol
Gamáliel rabbi lábainál tanulja a bölcseséget és tudományt. Fanatikus zsidó lelkülete keserűséggel észleli a
krisztusi tanok hódítását, a mely csak röviddel előbb
is a jeruzsálemi keresztyén hitközség megalapításában
nyilvánvalóan megbizonyosodott. Csak most jött életre a
kicsiny hitbeli közösség, már életképességének újabb
bizonyságait adta 1 Szervezkedik, presbitereket és episkópusokat állít önönmagának élére, diakónusokkal láttatja el a szegények gondozását s a Mester által ápolt
szeretetteljes szellemben karolja fel a szenvedők és betegek ügyét.
Nem csoda, ha lángra gyúl az ifjú Saulus s a papi
tanácstól, sőt annak fejétől, a főpaptól levelet kér, hogy
„valakiket találna Damaskuszban a tudománynak követőit,
férfiakat és asszonyokat", rabul ejthetné, szerte rombolhatná a Krisztus anyaszentegyházát.
E keretben nyilván érthető az ifjú vallásos fanatizmusa ! Azonban ember tervez, Isten végez. 0, a ki
bosszús szándékkal eltelve indul a keresztyének üldözésére, damaskuszi útjában megtér s az üldözőből igehir-

dető lészen. „Mennyei világosság körülvevé őtet és mikor
a földre leesett volna, halla szózatot, mely ezt mondja
néki: Saul, Saul, mit kergetsz engemet ? Es mondá:
Kicsoda vagy Uram ? Az pedig mondá: Én vagyok a
Jézus, a kit te kergetsz. Nehéz néked az ösztön ellen
rugódoznod" (3—5. v.).
Isten munkás tehát az ő Szentleikével megtérésében ! Az ő kegyelme nyilatkozik meg az ifjú lelkében.
Most már nem cstiggedez, de bátran, elszántan lép a
kijelölt munkatérre. Oly isteni elhívás volt ez, mely
egykor a midianiták ellen harczra hívta Gedeont (Birák
6.), a jeruzsálemi templomban prófétává szólította Ezsaiást
(Ezs. 6.), ifjan ragadta meg Jerémiást (Jer. 1.), fogva tartott más kegyeseket. Most már nem fél, sőt hittel eltelve
indul a városba, a hol megmondják neki, mit kelljen
cselekednie,
így bizonyosodik meg Istennek mindenható ereje
a gyarló emberen, ki csak homályosan, „mintegy tükör
által" láthat. Mózesből, az egyszerű pásztorból, a nép
vezére ; Dánielből, a fogolyból, a király kormányzótársa ;
az evangéliom üldözőjéből pedig pártfogója lészen.
Fontos teendő a vallástanításban az erkölcsi tanulság kivonatolása, a mi abban áll, hogy olvasás után a
tanár az olvasottakat összefoglalja, most már hosszabb
tárgyalás nélkül, de kellő nyomatékkal vési be a tanult
tartalmat a gyermek lelkébe.
Az alsó osztályokban a bibliai-történeti részek és
példázatok erre bőséges alkalmul szolgálnak. Mondanom
sem kell, hogy a mindennapi életre irányítás nélkül holt
beszéd, üres szavak e részletek tárgyalása. Az Isten
igéjének hatása az emberi lélekre, a léleknek az Isten
félelmében gyümölcsöző volta gyönyörűen kifejezést nyer
a magvetőről szóló példázatban (Máté XIII.); a könyörülő samaritánusról szóló példázatban mesteri vonásokban örökíti meg az evangélista az irgalmasság alakját
(Lukács X.), — e vonások kidomborítása tehát főérdek
a tanításban.
Mikor a VII. osztálybeli hittani tanítás kapcsán az
apostoli leveleket kell olvastatnom, itt is a dogmai vonatkozás mellett az élet számára kell nyújtani gyümölcsöző tanulságokat. A megtérés és megigazulás dogmai
fejtegetésével kapcsolatban Pál leveleire, különösen a
rómabeliekhez írott levélre kell utalnunk, mint kútfőre.
Az apostol elhivatását Isten kegyelmi tényének vallja
(Róm. 1, 5.), levele folyamán minduntalan utal ez isteni
kegyelemre, mely által idvességre elválasztattunk a Jézus
Krisztusban. 1 A hittan ez abstrakt tanítását mily fenségesen bizonyítja a mindennapi élet, mely lépten-nyomon
igazolja lelki erőnk fogyatékosságát, törekvéseinknek
helytelen czélzatát, emberi bűnösségünket; ily állapotban képtelenek vagyunk üdvösségünk munkálására, megszerzésére. „Felébred ugyan lelkünkben a bűn tudata
és a kárhozattól szabadulás vágya, azonban ez a tudat
1

Róm. 3, 9—12; 3, 21—30 ; 8. rész. V. ö. Ezék. 18, 20,
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és ez a vágy csakis akkor hozza létre a lélek békességét és csakis akkor vezérel el Istenhez, ha segítségünkre jő a Szentlélek." 1 Tanbeli részleteknél se merüljünk el az abstrakcziók világába, metafizikai gondolatfűzéssé ne váljék soha tanításunk, neveljünk az életnek!
Mondanom sem kell, hogy a tanításnak benső melegséget, vallásosait buzgó színezetet a tanár egyénisége
kölcsönöz. A középiskolai vallástanításra is nyilván vonatkozik, a mit dr. Kiss Áron a Protestáns Népiskolai
Vallástanítás Módszertanában mond, hogy „á tanítónak
vallásos jellemű embernek kell lenni, szeresse egyházát,
ragaszkodjék ahhoz híven, de buzgósága sohase ragadja
odáig, hogy igazságtalan legyen az idegen vallásúak
iránt. Másik főkötelessége, hogy szeresse növendékeit.
Harmadik főkötelessége, hogy legyen igaz." Az egyéni
követelményekhez kell természetesen csatlakozni tudományos theologiai képzettségének, melynek birtokában
mindenkor alaposan tájékozódjék a legelvont.abb vallási
kérdések felől, bizton eligazodjék a különböző theologiai
felfogások között. Ha hite lelki buzgósággal és tudományos készültséggel párosul, jól fogja megoldani tanító,
nevelő feladatát.
Összefoglaltam a biblia középiskolai tanításáról
mondanivalómat, bemutattam pár tanításformát. Nem
annyira mélyebb nyomokon induló tudományos fejtegetésekkel, inkább pedagógiai és didaktikai elvek birtokában, a megfigyelés és tapasztalás tanulságaival léptem
olvasóim elé. Vajha tanulmányom gyümölcsöző lenne
az egyház veteményes kertjeiben, az iskolákban, hogy
terjedne és nyerne diadalt e földön az evangéliom, jönne
el és valósulna meg ide alant e földön az Istennek
országa!
Barla Jenő,
ref. főgimn. vallástanár.

TÁRCZA.
Az evangéliomi egyházaknak némely
szocziális feladatairól. *
Írta : Haypál

Benő.

A „Nagypénteki Ref. Társaság" otthonában szólni az
evangéliomi egyházak szocziális feladatairól, nem a szürke
elmélet ködös levegőjének vagdalása, hanem a gyakorlati élet sürgető parancsa iránt való engedelmesség, olyan
— hogy azt mondjam — illetékes helyen, a hol e hajléknak kövei és lakói egyaránt az emberszeretetről beszélnek, szocziális munkára serkentenek. S ha gyönyörködünk az ev. eszmének ez alkotásában, e házban, a
mely a mi Istenünké, s ha látjuk társadalmi életünk
forrongását: a gyönyörűség el ne altasson, a forrongás
1
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* Felolvastatott
tartott értekezletén.

Hittan

és Erkölcstan.

Debreczen.

a pesti ref. egyházmegyének

f. hó 2-án

meg ne rémítsen s az alvás és rémület el ne bágyassza
lelkünket, meg ne bénítsa kezünket! Forr a világ!
tömérdek jogos és jogtalan igény, való és képzelt szükség sürgeti kielégittetését. S ha akár a gyermekvédelem
— mondhatnám •— divatossá vált ügyét, az országos
gyermekmenhelyek, a gyermekliga diadalát, akár a nyomorék gyermekek otthonának kérdését, az alkoholellenes
mozgalomnak felséges kibontakozását, az emberi jogok
kiterjesztésére alakult szövetséget, a pálinkamérések korlátozására irányuló törekvést, a felnőttek oktatásának,
a gyógyult betegek segítésének munkáját, a rabsegélyző
egyletnek jó igyekezetét s ezeknek a tagadhatatlanul
lendülettel megindult munkáknak eredő helyét vizsgálom : azt látom, hogy jó szándékú és becsületes igyekezetű, az ev. törvényének egyik paragrafusával, az
emberszeretet törvényével ismerős, de az egyház irányában közömbös, sőt néha ellenséges körökből indul ki
az a szocziális munka, a mely a szeretet bélyegét viseli
magán. A legjobbaknak nemes versenyében egyházunk
fáradtan, a fürgék között nehéz, lassú lépésekkel halad.
A rajtunk kivül eső körökben folyó szocziális munkának
bírálata, gáncsolása sokkal könnyebb volna, mint az
irányítása. Ez a munka azonban a mi részünkről nem
gáncsoló, hanem elfogulatlan, sőt jóakaratú bírálatot
érdemel; az irányításban pedig legjobb erőnket méltán
és jogosan követeli. De a bírálatban a legszélsőbb méltányosság is megengedi az aggódásnak kifejezését: félni
lehet, hogy a jóakaratú emberek, nem ismerve az ev.
törvényének azt a paragrafusát, a mely Istennel szemben kötelez, a csalódásban, vagy az erőtelenség miatt
kifáradva esetleg leteszik kezükből a munka eszközét,
vagy csupán az emberi értelemre támaszkodva, nem
minden tekintetben helyesen forgatják az eszközt.
Egy szent életű remete, a ki ifjúságát az előkelő
ifjak szórakozásaival töltötte, pusztai elvonultságában
látja, hogy vidám ifjak ügyetlenül kezelik a testgyakorlásnak azt az eszközét, a mit ő egykor ügyesen kezelt.
Nem nézheti, kiragadja az ügyetlen, vagy erőtelen kézből a diszkoszt s megmutatja, hogy miképen kell azt
hajítani.
Valamikor a ker. egyház forgolódott a szegények
asztala körül; ma mások forgolódnak, a ker. eszme
iránt hidegek, az egyház múltjával s jelenével szemben
közömbösek, olyanok, a kik talán sokat adnak az emberi
bölcseségre s a tévelygés útjára jutnak; talán túlbecsülik az emberi erőt s félmunkát végeznek; a nyöszörgést is j a j szónak vélik s koldúst nevelnek, vagy
igényeket növelnek. A remete kezébe vette a diszkoszt
s megmutatta, hogy miképen kell azt hajítani; nekünk
oda kell állnunk a szegények asztala mellé s meg kell
mutatnunk, hogy miképen kell a körül forgolódni.
Mikor az Idvezitő, az emberi társaság betegségeinek legnagyobb orvosa, a ki a bajoknak gyökerére, a
bűnökre vetette metsző kését, az eszméket érlelő magányból a világ elé lép, azt a kérdést veti fel és oldja
meg, a mely az eszmélni tudó emberre nézve a leg-

érdekesebb és legfontosabb kérdés, hogy t. i. miben áll
a boldogság, s tiszta szívű, igazságot éhező, békességre
vágyódó, az eszményekért szenvedni kész szegény lelkekből alapítja meg az ő országát, a boldogok országát.
Forrongó társadalmunk is ezt az érdekes ós fontos kérdést tárgyalja; de hol van, a ki e háborgó tengerbe az
Űr igazságának, az evangéliomnak olaját öntené ? A
nagy küzdelemben, a viták tusájában nem igen villan
a Léleknek fegyvere; a hitetlenség ordít, a felekezetek
néha nagy ravaszsággal védik hatalmi érdekeiket, nem
egyszer legfőbb igyekezetük a statisztikús számára szolgáltatni számokat, de az ev. erői elrejtve, az ev. hallgat, mintha nem is a szív tisztaságában, az alázatosságban, a békesség ápolásában volna a boldogság; a
világ ezeket a dicsőséges erkölcsi erőket erőtelenségeknek tartja s a tülekedő világ zsivajában az ev. bölcseségének szelíd szava nem hallatszik, a nagy társadalmi kérdések megoldásában a megigazító erő nem
irányít. Hol vannak a próféták, a kik a nagyokban és
a kicsinyekben egyaránt reá mutatnának a társadalmi
bajok gyökerére ? Divatos dolog ma a kicsinyek és
erőtelenek felett suhogtatni a prófétavesszőt, dicsőíteni
a hatalmasakat s magasztalni a sikert.
A körülöttünk folyó életet vizsgálva, két feltűnő
jelenséget láthatunk. Az egyik az, hogy népünk körében, a melyet, mióta megízleltették vele a szabadságnak
és jognak ízét, sokszor megcsaltak s a melynek gyakran
hazudtak az ú, n. urak, mikor e nép bizalmát megnyerni
s képét magukra ölteni igyekeztek, —• népünk körében
a hűség, bizalom, Őszinteség, kötelességérzet, az erkölcsi
élet alapjai inogtak meg, annyira, hogy a magyarnak
hajdan az esküvel egy jelentésű adott szava ma már
sok esetben csak színes szó, repülő, csapodár madár,
parolája nem egy értékű a közjegyzői pecséttel. A másik
jelenség természetes folyománya az elsőnek, az t. i.,
hogy sokszor csalódott, sokszor félrevezetett népünk
előtt a külső tekintélyek, ezek a vasfejű és agyaglábú
kolosszusok, a hazugságból gyúrt alakok, porba omlanak.
Ez utóbbi miatt egy könnyet sem hullatunk; az előbbit
mélyen fájlaljuk. Ha e jelenségek intését meg nem
értjük, elejtjük kezünkből a jövőt; ha az ébredésre
serkentő szót meg nem halljuk, csöndes alvásunkból
csöndes halálunk lesz. Visszaállítani a régi hűséget, a
régi Őszinteséget, megbízhatóságot és kötelességérzetet
s a hagyományos tekintélyek helyére az élő igazság és
munkás szeretet tekintélyét helyezni: ez a feladata az
evangéliomnak s az ev. minden szolgájának! E feladat dicsőséges és terhes voltának tudata duzzassza
keblünket, feszült munkára ösztökélje agyunkat, hevítse
szívünket s aczélozza akaratunkat! Ne lankadjunk el,
ha e munkában a vetés és aratás ideje nem követik
egymást oly hirtelen, mint a hogy azt szeretnénk; mert
nem a holnapi nap, hanem az örökkévalóság számára
dolgozunk, s a czél a messze jövőben ragyog felénk. E
czél megvalósítására törekvésünkben erőt önlelkünk, a
múltnak tanulságai s a kegyelem nyújtanak; cselek-

vésünk módját a jelen való élet viszonyai szabják meg;
czélunk a tiszta emberi, erőnk a küzdő igazság s az
önfeláldozó szeretet, cselekvésünk módja s diadalra
vezető eszköze a kultura és humanizmus javainak közkinccsé tétele. Nem röpködhetünk a frázisok körében,
a melyek olyanok, mint a bárányfelhők, miknek levegőt
tisztító villámlásuk és földet termékenyítő esőjük nincsen: az eszményi világ kincseit és erőit szívünkben
hordozva, e földön kell élnünk s munkálkodnunk, plántálva, gyomlálva, öntözve; itt kell járnunk s haladnunk
a progresszivitás emelkedő ösvényén, s akadályokkal
küzdve, a meredekek veszélyein nehézségekkel viaskodva, fel kell jutnunk s lépésről-lépésre fel kell vezetnünk a világot a napsugaras hegytetőre, az erkölcsi
ideálok regiójába, mert ez a mi rendeltetésünk, imádságunk kérése, munkánk czélja, jogunk és kötelességünk. A progresszivitás iránya juttat az igéret földjére,
a melynek enyhe, üde, balzsamos levegőjében a mostani
elégedetlenségtől gyötört, békételenség miatt forrongó
emberiség a testvérszeretet érzésétől megittasulva ölelkezik. S ha jobb jövőt, igazságot, szeretetet, szabadságot ettől az iránytól várok, nem vagyok álmok álmodója, hanem, a minek magamat vallom: az Úrnak
szolgája s az ő igazságának szószólója.
Ez az irány az ember anyagi és erkölcsi haladását, testi és lelki jókban való gyarapodását egyaránt
előre mozdítja; a mindennapi kenyérért fáradni tanít,
de arra is figyelmeztet, hogy nemcsak kenyérrel él az
ember; azzal a törekvéssel szemben, mely jogot követel
kötelesség nélkül, a jognak és kötelességnek szent forrasat, az istenfiúság tudatát helyezi a lelkekbe; azzal
az irányzattal szemben, a mely kenyeret sürget munka
nélkül, komolyan és alkut nem ismerve hirdeti, hogy
a ki nem dolgozik, ne is egyék; nem áll azoknak szolgálatába, a kik másoknak testi vagy lelki erejét a
maguk önző czéljának prédájává teszik, de a léha dologtalanokat sem hevíti, azokat, a kik azt a kenyeret
szeretik, a mely munka nélkül szerezhető s orczájuk
verítéke nélkül kívánnának enni; az intellektuális jók
birtokában nem nézi le azokat, a kik szomorú lelki
tudatlanságban és nyomorult lelki rabságban szenvednek,
sőt úgy érzi, hogy mások tudatlansága és lelki rabsága
nehéz szemrehányás az Isten előtt, úgy hallja, hogy
minden elhagyott gyermek, minden sötét lélek, minden
bűnös ember élő vád azok ellen, a kik önmagukkal
meg vannak elégedve, mert az Isten törvénye szerint a
magasabban állónak az lenne a feladata, liogy segítse
emelkedni a sötét völgyben botorkálót, az erősnek az,
hogy gyámolítsa a gyengét, a bölcsnek az, hogy világoljon a tudatlannak, a gazdagnak az, hogy erkölcsi
czélokat szolgáljon, hogy a lelkek hivatásuk szerint szabadok, boldogok legyenek.
Az ev. egyházak szocziális feladatairól szólva,
tulajdonképen arról van szó, hogy a tésztába az ev.
kovászát juttassuk el, az emberi társaság életét az
ev. savával ízesítsük meg. A czélt azok az igék jelö-

lik meg, a melyeket ez a „Nagypénteki Ref. Társaság"
életelvül választott: „szegény és gazdag összetalálkoznak, mindkettőt pedig az Úr szerzi!" —• Hogy ez a
czél megvalósítható legyen, szeretetre van szükség: a
nagy szocziális kérdések megoldására a helyes ösvényt
a bölcsesóg a szíveken keresztül találja meg. A tudás
bölcsesége korlátolt, sokszor elfogult, néha érdekek
szolgája, önzésnek vagy hatalomnak eszköze; a szeretet
bölcsesége kiapadhatatlan kútfő, más javát keresi, tisztán lát, gazdag az eszközökben, nem elégszik meg azzal,
hogy fillért dobjon a koldusnak, megtépve ennek lelkén
az emberi méltóság öntudatának rongyait, hanem minden
emberben az Istennek képét, a testvérnek ábrázatját
becsüli meg. A tudás fénye sokszor csak gyertyafény,
a mely egy szűk hajlék lakóinak, néha villanyfény, a
mely a paloták kiváltságosainak világít; a szereteté,
mint a napé, a mely a földhatáron mindenkinek, gazdagnak és szegénynek, tudósnak és tudatlannak, jónak és
rossznak egyaránt bőséggel osztja áldó sugarát.
Nagy feladat, dicsőséges misszió, hogy a mi egyházunknak egyetlen drága kincsében, az evangéliomban
rejlő hatalmas, ellenállhatatlan erőt, a szeretet bölcseségének erejét népünk anyagi és lelki javára munkára
indítsuk. Erre a munkára eltagadhatatlanul hivatásunk
van ; bölcseségiink sem hiányzik, szívünk is van hozzá,
talán csak az akaratban van néminemű fogyatkozásunk;
az akaratban, a melynek hiánya a tétlen sóhajtozásnak,
a panaszos nyöszörgésnek, a zúgolódó elégedetlenségnek
legfőbb oka. Épen azért, ha szavam viharként hatna a
bágyadt lelkekre s felébresztené az alvót, egy olyan
iskolába gyűjteném össze népünket s a nép vezetésére
hivatott jobbakat, a hol reá mutatnék Mózes példájára,
a ki a törhetetlen akarat erejével teremtett az elpuhult
kor után egy szilárdabb nemzedéket; követni tanítanám
Pált, a kinek akarata előtt az igazságnak akadályai,
az óriás hegyek meglapultak; Lutherre vagy Kálvinra
irányítanám a figyelmet, a kik koruknak legnagyobb
hatalmasságával, a hamisság és erkölcstelenség erejével
szálltak diadalmasan perbe; oda telepíteném ez iskola
növendékeit az Úrnak lábaihoz, a ki az akarat teljességének birtokában mindhalálig engedelmes az Atya
akaratának. Megmagyaráznám, hogy annak az akaratnak, a mely ott is küzd, a hol nem az önzés vonja be
kétes fényével a küzdelem czélját, diadala oly pontos,
mint a természet törvényének munkáj a, s GZ a rombolni
és teremteni egyaránt erős akarat teveszőrköntösbe öltözve
ostorozhatja a világba elmerülteket s a maga szemében
a szálkát megtalálva, keresheti máséban a gerendát.
(Folytatása következik.)

BELFÖLD.
A ref. zsinat felirata a királyhoz.
(Folytatás és vége.)

Az egyházi adóról szóló Ill-ik törvény czikkben szabatosan meghatároztatott a rendes és a rendkívüli egyházi adó fogalma s a magyar országos református egyházi
közalapi járulék a rendes egyházi adók körébe vonatott
be. Megállapíttatott az évi számadások és költségvetések
elkészítésének pontos ideje, s intézkedés tétetett arra
az esetre is, ha valamely egyházközség presbitériuma,
bármi okból, vonakodnék az anyagi ügyek kezelésében
reá rótt és tüzetesen felsorolt kötelességeket teljesíteni.
Kimondatott, hogy az egyházi tisztviselők is minden, az
egyháztól élvezett javadalmuk után tartoznak egyházi
adót fizetni. Új intézkedése zsinatunknak, hogy úgy a rendes, mint a rendkívüli egyházi adók kivetésénél a több gyermekkel megáldott családfők adókedvezményben részesíttetnek. Intézkedés történt arra az esetre is, hogy
szükség esetén az egyházmegyei hatóság utasíthassa az
egyházközséget az érvényben levő adókulcs megfelelő
módosítására. Végül e törvény keretében a legmélyebbre
ható és legnevezetesebb alkotás az egyházi adóteher
csökkentésére irányuló törekvés, amely szerint kimondatott,
hogy egyetemes egyházunk, addig is, míg összes egyházi
és iskolai szükségleteinek kielégíthetése iránt a magyar
állammal szemben támasztható és történelmi alapokon
nyugvó igényei külön országos törvény által rendeztetnek,
az e czélra nyerendő állami hozzájárulásból s esetleg
más, az egyetemes egyház rendelkezésére álló segélyforrásokból, a konvent kezelése és rendelkezése alatt,
egyetemes adó-alapot létesít, a melynek rendeltetése az
egyes egyháztagokon nyugvó, elviselhetetlenül súlyos
adóteher könnyítése.
Az e czélra szolgáló segélyt igénybe venni kivánó
egyházközség tartozik a törvényczikkben megállapított
adókulcsot alkalmazni úgy a személyi, mint a vagyoni
adót illetőleg, de e mellett a népiskolai tandíj eltöröltetik. Ez intézkedés nagy fontosságát minden kétséget
kizárólag bizonyítja az a körülmény, hogy eddig egyházközségeink igen jelentékeny részében az egyháztagok,
a tandíjon kivül, az állami egyenes adónak 50—200,
sőt 300°/ 0 -át fizették egyházi adóban, míg e rendezéssel
egy átlagos 25%-ot fognak csak fizetni, a mi nemcsak az
egyház, de egyenesen az állam szempontjából is nagy
jelentőségű.
A magyar országos református egyházi közalapról
szóló IV. törvényczikk érvényben álló törvényünkkel szemben azt az újítást foglalja magában, hogy a közalap
segélyezési czéljai közé utalja a vallásoktatás segélyezését az olyan egyházközségekben, a melyek felekezeti
iskola hiányában a vallásoktatást az egyetemes egyházi
czél érdekében a saját erejükön kifogástalanul ellátni
képtelenek; továbbá, hogy a közalaphoz minden egyházközség az egyháztagok lélekszáma után fejenként és

évenként 8 fillérrel tartozik hozzájárulni s ezt a járulékot
a maga évi rendes költségvetésébe beilleszteni; végül, hogy
a közalap jövedelmének eddig évről-évre 25%-kan törtónt tőkésítése helyett a tőkésítés e törvényczikk értelmében ezután 20% leend.
Az egyházi törvénykezésről szóló V. t.-cz. megállapításánál követett irányelveket a következőkben emeljük
ki: A zsinat főtörekvésót képezte, hogy úgy a közigazgatási, mint a fegyelmi bíráskodásra vonatkozó részek,
az érvényben levő törvény elvi alapjának érintetlenül
hagyása mellett, teljesen átdolgoztassanak, akképen,
hogy az egész törvénykezés terén az eljárás minél
egyszerűbb legyen. A törvény szerkezetét illetőleg legfontosabb újítás az, hogy a közigazgatási és fegyelmi
bíráskodást egységesen szabályozza és azon csekély eltéréseket, melyeket a két bíráskodás sajátos természete
szükségessé tesz, külön kiemeli az illető rendelkezéseknél.
Az egyházközségi fegyelmi bíráskodás alól a presbiterek
kivétettek és az egyházmegyei bíróság fegyelmi hatósága
alá helyeztettek. Az egyházközség, az egyházmegye vagy
a pártfogóság részéről fentartott tanintézetek tanárainak
fegyelmi ügyeire nézve is a törvény az egyházmegyei
bíróság elsőfokú illetékességót állapítja meg. (15. §.)
Az egyházmegyei bíróság időszaki tanácsának megalakítására vonatkozó rendelkezés szabatosabban állapíttatott meg. (13. §.) A konventi rendes bíróságra nézve
kimondatott, hogy érvényes határozat hozatalához 5 bírósági tag jelenléte szükséges. Az eddigitől eltérő szabályozást nyert a bírósági üléseken való elnöklés kérdése.
(9., 12., 14., 19. és 25. §§.) Egészen új intézkedést tartalmaz a 31. §., mely tárgyi Összefüggés esetén a különböző fokú bíróságok közül a felsőbb fokúnak illetékességét állapítja meg. A fegyelmi bíráskodás esetei egészben
újból szövegeztettek. Büntetés alkalmazásánál a fő- és
mellékbüntetés rendszere hozatott be. (35—37. §-ok).
Az intés, mint rendbüntetés tartatott fenn. A 139. §. az
egyház fegyelmi hatóságát a nyugalomba vonult egyházi
tisztviselőkre is kiterjeszti. A képviseletet illetőleg a
magánpanasz és a közvád lényege és ezeknek egymáshoz
való viszonya meghatároztatott. A bírói érdekeltség és
bíróküldés egészen új intézkedések felvétele által részletesen szabályoztatott. Az előkészítő eljárást illetőleg
a békéltetés a közigazgatási bírósági ügyekre is kiterjesztetett. Részletesen szabályozza a törvény a bírósági
eljárás előkészítését, a vizsgálatot, továbbá a tárgyalás,
határozathozatal és a határozatok közlésének s végrehajtásának módját, az egyházi bírósági elnökség hatáskörét és teendőit az előkészítő eljárásban. Az előkészítő
eljárás egyszerűsíttetett (73. §.) A 103. §. szerint fegyelmi
ügyekben az államilag kiegészített jövedelemmel bíró lelkész ügyében hozott ítélet az 1898: XIV. t.-cz. értelmében
a vallás- és közoktatásügyi miniszterrel is közlendő. Ezzel
kapcsolatosan megemlítjük, hogy a 42. §. f ) pontjában a
fegyelmi eljárás megindítására vonatkozólag ugyanazon törvény 9. §-ának megfelelő intézkedés vétetett fel. A felebbezési eljárást illetőleg a törvényczikk a most érvényben
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levő törvény álláspontján van. A 107. §-ban elvileg kimondja, hogy felebbezésnek csak Ítélet ellen van helye és
a biróság és elnökség végzései ellen csak oly esetekben,
a melyekben a törvény azt kifejezetten megengedi. A
perújitást a törvény fegyelmi és közigazgatási bírósági
ügyekre egységesen szabályozza. A 129. §. megadja a
lehetőséget arra, hogy közigazgatási bírósági ügyekben
az elsőfokú bíróság az elsőfokú ítéletnek a felebbezésre
való tekintet nélkül leendő, egészben, vagy részben való
végrehajtását rendelhesse el. Á 140. §. az elévülés idejét
és kezdőpontját szabatosabban állapítja meg és pedig
úgy a fegyelmi, mint a közigazgatási bírósági ügyekben.
A VI. törvényczikk a köznevelési és közoktatási
szervezetet tartalmazza. Törvénykönyvünknek ezt a részletét mind szerkezetileg, mind tartalmilag módosítottuk
az idő folytán felmerült szükség és megérlelődött nevelési
és oktatási nézetek szerint. Szerkezeti módosítás rajta
az, hogy a népnevelési és oktatási intézetek sorába
felvettük az 1. §-ba a polgári fiú- és leányiskolákat
(c. pont) s kivettük azok közül és a középiskolák közé
helyeztük a felsőbb leánynevelő intézeteket, s a középiskolák sorozatát kiegészítettük a reáliskolákkal s a
keresztyén felebaráti nevelőintézetek sorrendjébe beiktattuk {a. pont) a gyermekmenedékházakat. Szerkezeti
módosítás az is, hogy — a mit már fentebb kiemeltünk
— ma érvényes törvénykönyvünk 101—104. és 108—
109. §-ait, tehát az egyházalkotmányi résznek a tanítókról és tanárokról szóló rendelkezéseit — némi változtatással — szintén ide helyeztük át (18—23., 44., 75
—82. §§.), hogy itt a nevelés és oktatás összes tényezőire
tartozó rendelkezések együtt és könnyen megtalálhatók
legyenek. Tartalmi módosításaink lényegesebb részei a
tanítók, tanárok jogainak a tapasztalás és a tanügy igaz
érdekei által javalt kiterjesztésére, kötelességeik pontosabb meghatározására, egyházunkkal való viszonyuk
szorosabbra fűzésére, fizetésüknek az állami tanítók és
tanárok fizetésével való egyenlővé tételére, vagy a községekkel és magával az állammal való szerződéses viszonyunk feltételeinek tisztázására vonatkoznak. (8., 9., 17.,
21., 23, 30., 31., 32., 3 4 , 35, 4 7 , 5 5 , 59, 6 1 , 6 3 , 6 4 ,
7 5 , 8 5 , 8 7 , 9 0 , 9 6 , 9 8 , 104, 108, 110, 115. c,
117. §§.)
A VII. törvényczikk a református lelkészek országos nyugdíj- és özvegy-árva-gyámintézetéről szól s a
lelkészeknek 40 évi szolgálat, vagy 70 éves életkor betöltése után teljes beszámítható fizetésük erejéig nyugdíjat (4000 korona erejéig) kiván biztosítani, özvegyeiknek
és árváiknak pedig évi járulékot, illetőleg neveltetési
pótlékot. Az egész szabályozás az állami nyugdíjintézetek
általánosan elfogadott törvényeinek alapján történt s
csak az özvegyek ellátását illetőleg van e törvényczikkben egyelőre minden özvegyre nézve egyenlő 500—500
korona megállapítva, tekintet nélkül az elhunyt férj
szolgálati idejére, vagy fizetése mekkoraságára. A lelkészözvegy-árva-gyámintézet, mint külön intézmény, már
az 1896. év óta folytatja áldásos működését; mostani

törvényhozásunk azonban ez intézetet összekapcsolta
maguknak a lelkészeknek nyugdíjintézetével.
A VIII. törvényczikk indokolásául felemlítjük annak
általánosan érzett szükségét, hogy külföldön levő magyar
református híveink lelki gondozásáról törvényhozás útján
intézkedjünk.
Végül a IX. törvényczikkben gondoskodnunk kellett
egyházi törvényeinknek Horvát- és Szlavonországok területén való végrehajtásáról is, a mit a horvát-szlavon és
dalmát országgyűlés által alkotott törvény tett szükségessé, a mely elismeri, hogy horvát- és szlavonországi
egyházközségeink egységes magyar református egyházunk
alkotórészei s a melynek 1898. évi május hó 7-én kelt
legfelsőbb megerősítéséért jól esik Felséged legmagasabb
színe előtt legmélyebb hálánkat tolmácsolnunk.

A pesti ref. egyházmegye egyházi
értekezlete.
A pesti ref. egyházmegye f. hó 2-án tartotta meg
egyházi értekezletét a Nagypénteki Társaság budaőrsi,
kies fekvésű Erzsébet-szeretetházában. A budai egyházrész helyi bizottsága hívta ide vendégeiül az értekezlet
tagjait, ós pedig nemcsak azért, hogy nekik a Kamaraerdőbe egy kellemes kirándulást szerezzen, hanem azért
is, hogy a budai egyháztagok által megteremtett Nagypénteki Ref. Társaság szeretetházát s az abban folyó nemes
munkát bemutatván, ennek az intézménynek buzgó támogatására is megnyerje őket. S azonkívül, hogy tartalmas
előadásokban, felolvasásokban és igazi magyaros vendéglátásban volt részük a megjelenteknek, volt alkalmuk látni a keresztyéni védő és óvó szeretetnek ama nemes
és felemelő munkáját is, a mely a Nagypénteki Ref.
Társaság Erzsébet-házában, az elárvult, züllésnek indult
gyermekek nevelésében folyik. Hisszük is, hogy ennek
a munkának látása mély benyomást gyakorolt a megjelentekre, s hogy mindenki azzal a meggyőződéssel
távozott, hogy ezt a nemes intézményt támogatni, további
fejlődésre képesíteni keresztyéni kötelesség.
A budai egyházrész helyi bizottsága legelső sorban
is azzal mutatta meg vendégszeretetét és rendező ügyességét, hogy külön vonatról gondoskodott a vendégek
számára. Délelőtt 9 óra 30 perczkor indultunk útnak a
külön vonaton, már tekintélyes számmal. Kelenföldön
csatlakoztak hozzánk a budai helyi bizottság tagjai, s
vidám beszélgetések között robogtunk tovább a festői
szép vidéken, a melynek egyik főékessége a gyönyörű,
cserfákból álló Kamaraerdő. Budaőrs felé közeledve,
fenn az erdők alatt, egy szép hajlású dombtetőről integetett már felénk a fellobogózott Erzsébet-ház, a melyhez,
leszállva a vonatról, csendesen sétálgatva értünk fel,
vidám hangulatok között.
A kapuban Takách László, a szeretetház soha nem
lankadó szorgalmú főgondviselője, Molnár Imre igazgatótanító ós a gondozott gyermekeknek egészséges színű
serege fogadott bennünket. Alig tekinthettünk azonban

szét a szeretetház terrasszáról a körül elterülő festői
vidékre, már megszólalt a ház harangja, gyülekezésre
híván össze a társaságot a tágas ebédlőterembe, a
melynek asztalairól friss pogácsa, szalámi, vaj, turó, no
meg egy rakás frissítő innivaló tekintett csábítóan reánk.
A kellemes séta, a pompás tiszta erdei levegő eléggé
úgy hangolt mindnyájunkat, hogy a csábításnak nem
tudtunk ellenállani, s rövid idő múlva jól megkönnyítettük
a megrakott asztalokat.
De nemcsak ezért, hanem komoly, szellemi dolgokért is jöttünk ide. Azért asztalt bontottunk és felvonultunk az intézet emeleti nagytermébe, megtartani az értekezletet. Ott voltak: Petri Elek, értekezleti elnök,
Mády Lajos esperes, Haypál Benő, Bárdy Pál, Tóth
József, Benkő István, Benke István, Sáfár Béla, Sipos
Pál, S. Kovács Dániel, Kontra Imre, Mocsy Mihály,
Székely József, Kovács Emil, Tokay István, Murányi
János, Fábián János, Biczó Pál, Péntek Ferenez, Vargha
László, Makay Lajos, Baranyay Károly, Földváry László,
Kovács Géza lelkészek, Hamar István theol. tanár,
dr. Kiss Áron, a Nagypénteki Társaság elnöke, Takách
László, a szeretetház gondoka, Benedek Sándor, dr. Kiss
Károly, dr. Török Árpád, Oláh Gyula, Dely Zsigmond,
a budai helyi bizottság tagjai, továbbá dr. Freysinger
Lajos egyházmegyei tanácsbíró, dr. Szabó József egyházmegyei ügyész, Kontra Kálmán egyházmegyei tanácsbíró, dr. Fülöp György ügyvéd és Molnár Imre szeretetházi igazgató-tanító. Volt egy vendégünk a vértesaljai
egyházmegyéből is: Balogh György bicskei lelkész, a
szeretett „Gyuri bácsi," a ki ellátogatott hozzánk, hogy
együtt épüljön, együtt örüljön velünk.
Ertekezletünket a CV. zsoltár 1-sŐ versének elóneklésével és BenTcö István, rákospalotai lelkész buzgó
imádságával kezdettük meg. Ezek elhangzása után Petri
Elek tartott megnyitó beszédet, a melyben különösen a
protestantizmus nemzetfenntartó jelentőségét hangsúlyozva, a kitartó, lankadatlan egyház- ós nemzetépítő
munkára hívta fel a megjelenteket. A jegyzői tollat
Bárdy Pál, hévízgyörki lelkész vezette.
A megnyitás után dr. Kiss Áron, peadag. igazgató,
a Nagypénteki Ref. Társaság elnöke tartott szabad előadást a társaságról s annak szeretetházáról. Érdekes
visszapillantást vetett Budának és környékének a magyar
hitjavítás történetében viselt szerepére. Felmutatta a
budai kálvinista egyház viharos múltját, évszázadokon
át tartott megsemmisülését, majd új életre kelését. A
budapesti egyház mai szervezetében Buda régi fényes
gyülekezete önállóvá nem lehetett. Tagjaiban, vezetőiben
azonban élt a buzgóság, a munkálkodni akarás. De mivel
ezeket az önálló egyházi élet terén nem érvényesíthette,
keresett más teret, a könyörülő keresztyén szeretet
munkaterét, s megteremtette a Nagypénteki Református
Társaságot és ennek buzgóságával az elhagyatott, züllésnek indult gyermekek védelmére, nevelésére az Erzsébetszeretetházat. A Nagypénteki Társaság, részint tagjainak
buzgósága, részint egyesek áldozatkészsége mellett 50

gyermeket nevel szeretetházában és pedig nem uraskodásra, hanem becsületes munkára. Van az intézetnek
rendes iskolája, a mely bármelyik iskolával is kiállja a
versenyt. E mellett a fiúgyermekek a slöjd munkákban,
a kertészetben, a szőllőművelésben, a leánygyermekek
a kézimunkákban, házvezetésben és konyhakertészetben
nyernek kiképeztetést, hogy így, az intézetből kikerülve,
becsületes munkával kereshessék meg kenyerüket. A
Nagypénteki Társaság azonban fokozni, fejleszteni is
szeretné munkáját. Ezért a lelkészi karhoz fordul kérő
szavával, kérve annak jóindulatú támogatását. Nem
hiábavalóságra, hanem a legnemesebb keresztyéni munkára
kéri ezt a támogatást, s a mikor a budai helyibizottság
a Társaság szeretetházába hívta meg az egyházmegye
értekezletét, egyenesen azzal az óhajtással tette ezt, hogy
szeretetházát és annak munkáját a megjelenteknek bemutathassa, s ekképen az iránta való jóindulatot felkelthesse, illetve fokozhassa.
A lelkes ismertetésnek meg is volt a hatása. Benkő
Istvánnak, Petri Elek által kiegészített indítványára kimondta az értekezlet, hogy felterjesztést intéz az egyházmegyére s általa a kerületre, az iránt, hogy minden
gyülekezetben Nagypénteken a Társaság javára tétessenek ki a perselyek. Vargha László ezt még azzal kívánta
volna megtoldani, hogy az eddig a konfirmálóktól gyűjtött ós az Orsz, Prot. Árvaházra beküldeni szokott összegek is a Nagypénteki Társaságnak adassanak. Dr. Kiss
Áron felszólalása után azonban, nehogy ez a határozat
a Prot. Árvaház anyagi meggyengítését okozza, az értekezlet mellőzte az indítványt és kinek-kinek egyéni elhatározására bízta a konfirmálók adományai hovafordításának megállapítását.
Ezután Haypál Benő budai lelkész tartott felolvasást : „Az evangéliomi egyházaknak némely szocziális
feladatairól" czím alatt. A felolvasás tartalmát, mivel az
értekezlet határozata folytán a dolgozat egész terjedelmében meg fog jelenni lapunkban, — nem ismertetjük,
melegen ajánljuk azonban olvasóink figyelmébe.
Az indítványok során Benedek Sándor közigazgatási
bíró tette szóvá azt a körülményt, hogy míg a 48. XX.
végrehajtása tárgyában kelt Tisza-féle kormányválasz
elismerte a lelkészi fizetések emelésére és a lelkészi
korpótlékok rendszeresítésére vonatkozó kérelem jogosultságát s kilátásba helyezte az ügy rendezését, addigaz Apponyi-féle leirat, bár szintén megemlékezik ezekről,
az ügy rendezhetését csak egy általános tisztviselői fizetési reform kapcsán látná lehetségesnek; de még a
nyújtott reménységet is elveszi akkor, a mikor kijelenti,
hogy e nagy reform pénzügyi előfeltételei hiányzanak.
E feltárt elszomorító tényhez hozzászólottak Haypál
Benő, Vargha László, Péntek Ferenez és dr. Freysinger
Lajos, a melyek közben, főként Vargha László és Péntek
Ferenez felszólalásai következtében, olyan kérdésekre is
átcsapott a vita, a melyek a szőnyegen forgott dologhoz
vajmi kevéssé tartoztak és alkalmasak lettek volna arra,
hogy azt a harmóniát és együttműködést, a mely az
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értekezleten is megnyilvánult a lelkészi és a világi elem
között, megbontsák. Kölcsönös felvilágosítások, különösen
pedig a világiak higgadtsága azonban elejét vette a
dolog elmérgesedésének, s az értekezlet egyhangúlag
kimondhatta, hogy a lelkészi fizetések és korpótlékok
rendezése kérdését napirendről nem engedi lekerülni, s
felkérte Benedek Sándort, hogy ebben az ügyben az
egyházmegyei gyűlés elé terjesszen be indokolt véleményt,
a melynek alapján az hivatalos úton felvihető legyen a
kerületre és a konventre.
Az értekezletet a CXXII. zsoltár 2. versének eléneklésével és Makay Lajos, Örkényi lelkész buzgó imádságával rekesztettük be, a mikor is az ebédlőben már
felterített asztalok várakoztak reánk.
Az ebédnél, a melynek bősége és izletessége nemcsak a budai helyi bizottság generózítását, hanem Molnár
Imréné házvezetőnő gazdasszonvi ügyességét is dicsérte,
magyar szokás szerint felhangzottak azután a felköszöntők
is, a melyekben a budai helyibizottságot, a Nagypénteki
Társaságot, az értekezlet elnökét, az esperest, Balogh
Györgyöt, a lelkészi és a világi elem közötti harmóniát
s a szeretetház gondnokát, igazgatópárját éltettük.
Az ebéd végeztével megtekintettük a szeretetház
helyiségeit, szép nagy kertjét, szőllőültetvényét, gazdasági udvarát, a melyek mind csak arról győzhettek meg
mindenkit, hogy a társaság a szeretetházban nemcsak
könyörülő szeretetet, hanem praktikus nevelő munkát is
folytat, a mely a legnagyobb mértékben érdemes mindenek jóakaratú és áldozatkész támogatására.
A szép helyet csak estefelé hagytuk el, hogy hazatérjünk. Istenhozzádot mondottunk a szíves házigazdáknak, de hiszem, mindnyájan azzal az érzéssel és elhatározással, hogy nemcsak a szíves vendéglátást, hanem
az Erasébet-szeretetházban megismert nemes munkát is
megőrizzük emlékezetünkben, nemcsak, hanem hogy az
érdekében való buzgólkodással igyekezni fogunk hálánk
lerovására is.
Yirágoztassa az Isten a Nagypénteki Református
Társaságot, annak szeretetházát, s adjon neki buzgó,
áldozatkész támogatókat, széles e hazában !
H. I.

EGYHÁZ.
Lelkészválasztások. A szentmártonkátai ref. gyülekezet egyhangú,: meghívás útján dr. Székely József,
budapesti katechetát, budafoki adminisztrátort, — az
imolai ref. gyülekezet Liptay László, tornallyai segédlelkészt választotta meg lelkipásztorává. — Dr. Székely
Józsefet, megválasztatása alkalmából a legszívesebben
üdvözöljük, de őszintén sajnáljuk Budapestről távozását.
Benne sokat veszít a budapesti vallástanítás ügye és a
budafoki kis gyülekezet, a melynek jóformán ő volt a
megteremtője. A katekheták jobb erőinek egymásután
való távozása intés lehetne a budapesti egyház vezetői
számára, hogy katekhetái helyzetét és megélhetését
megfelelőbben igyekezzék biztosítani; mert a vallástanítás
nagy érdeke bizonyára csak kárt szenved a miatt, hogy

a legjobb erők vidéki parókhiákra mennek s helyüket
új, kevesebb tapasztalattal rendelkező egyénekkel kell
évről-évre betölteni.
Tanácsbíróválasztás. A pesti ref. egyházmegye
bizottsága f. hó 2-án bontatta fel a lelkészi tanácsbírói
állásra beadott presbiteriális szavazatokat. A szavazás
eredményeképen tanácsbíróvá Molnár Albert, bugyi-i
lelkész választatott meg.
A felsöbaranyai ref. egyházmegye idei évi rendes
közgyűlését augusztus hó 15-dikén, Siklóson fogja megtartani, Dányi Gábor esperes és Ádám András gondnok
elnöklete alatt,
Egyházak segélyezése. Ilyen czím alatt az 1906.
évi költségvetés részletezésében a következő egyházi
érdekű tételek szerepelnek: A rendes kiadások közt:
Az ág. hitv. ev. egyháznak 314,800 kor. (1904-ben
270,400). Az ev. ref. egyháznak 461,900 kor. (396,200).
Az unitárius egyháznak 42,000 kor. (36,000). A protestáns egyházak kongrua-rendezésére 2.300,000 korona
(1.950,000). A róm. katholikus alsó papság helyzetének
javítására egy millió kor. (800,000). Az ág. hitv. ev. és
ev. ref. egyházak alapjának a gyarapítására, úgy mint
1904-ben, 300,000 kor. Az unitárius egyháznak 15,800 koronát irányoz elő a rendkívüli kiadások közt a költségvetés. Protestáns czélokra, szemben az 1904-ben adott
2.652,600 koronával, így 456,100 koronával többet,
3 millió 118,700 koronát juttat a költségvetés. (M. Sz.)
A veszprémi evang. egyházmegye jún. 28-án tartotta meg közgyűlését Veszprémben. Legelső sorban
elhunyt esperese: Szalay Ferencz emlékének áldozott a
megtartott gyászistentiszteleten, a melyen Kiss Lajos
helyettes esperes méltatta a boldogult érdemeit. Azután
pedig az új esperest: Hofbauer Pált iktatták be hivatalába, a kit Bélák István felügyelő, Kiss Lajos és MohaiEndre üdvözöltek meleg szavakkal. Az új esperes az
invariata augustana confessio hívének vallotta magát,
irányelveiként pedig a szelídséget, jóakaratot és az
őszinte testvéri szeretetet jelölte meg. A világi aljegyzői
állásra Bodai Dezsőnek, a lelkészi aljegyzői állásokra
Szalay Lászlónak és Balogh Istvánnak megválasztása
után, miután Bélák István felügyelői tiszte lejárt, elrendelték a felügyelői állásra a szavazást, nov. 1. határidővel. Kiss Lajos helyettes esperes jelentését tudomásul
vették s érdemeit jegyzőkönyvbe foglalták. A számvevőszék jelentése kapcsán arra utasították a gyülekezeteket,
hogy adósságaik törlesztése végett azoknak 10%-át
vegyék fel évi költségvetéseikbe. Tamaska Lajos pénztárnok lemondván tisztéről, helyébe Nagy Sándort választották meg. A gyámintézeti és népiskolai jelentések
tudomásul vétettek. Jövő évi közgyűlését Pápán fogja
megtartani az egyházmegye.
Presbiterválasztás. A budapesti ref. egyházban
f. hó 1-én zajlott le a presbitérium és a gazdasági bizottság részben való megújítása. Valóban úgy zajlott le,
mert nemcsak az előzetes párt-tanácskozások, kiadott
kommünikék, postán küldözgetett különféle hangzatos
felhívások és szavazó listák stb. tették szokatlanná a
választást, hanem az az animozitás és zajongás is, a mely
mellett a szavazatok leadása megtörtént. Szinte a nem
régen lezajlott papválasztásnak nem kedves emlékű
jelenetei és korteskedései újultak fel előttünk. Az egyházi elnökség listáján kivül még öt lista forgott közkézen, tehát hat párt ütközött meg, víván a diadalért.
Szívből örülnénk rajta, ha ez az erős küzdelem és érvényesülni akarás igazán az egyház javára való törekvésből
fakadt volna. Benyomásunk azonban inkább az, hogy
több volt benne a világi politika, a személyek ellen való

törekvés, mint az igazi egyházi buzgóság. A pártok a
presbitérium felfrissítésének és a klikkuralom megtörésének
a jelszavait hangoztatták; a listák azonban a mellett
tanúskodtak, hogy nem annyira az egyházi téren szerzett
érdemek megjutalmazása volt a czél, hanem csak a
különböző pártok korifeusainak a behozása, s ez épen
az, a mi miatt nemhogy öröm töltene el bennünket a
mozgalmas választás felett, sőt inkább az az aggodalmunk,
hogy a párt- és a személyes politika hurczoltatik be a
budapesti egyház életébe. A választás eredménye különben az lett, hogy a hivatalosan ajánlott 20 ember közül
csak kettő jött be, a többiek helyére pedig új emberek
állíttattak. Megválasztattak rendes presbiterekké: Ábrahám
István, dr. Ballagi Aladár, Bernáth Dezső, dr. Csomay
Gáspár, Farkas József, Fr. Kiss Károly, Hajdok István,
dr. Kacziány Géza, Kádár Gusztáv. Károlyi György,
Ligárt János, Neuschloss Kornél, Puky Gyula, Rácz Imre,
Sáska Zsigmond, Simon Dezső, dr. Somogyi Lajos,
ifj. Szász Károly, Zseny József, Vajna Károly. — Pótpresbiterek lettek: Baló Lajos, Cs. Kelemen Ferencz,
dr. Fromm Lajos, Gonda Béla, Herényi János, Jalsoviczky
Sándor, Kója Lajos, dr. Kovács Ferencz, dr. Nemes
Bertalan, Támedly Mihály. — Egyházgazdasági gyűlési
tagok lettek: Aágh Lajos, Balczár Kálmán, dr. Bán
János, Bárányi Gyula, Bosznai István, Csécsi Nagy Miklós,
Czike Ferencz, Deák Imre postafelügyelő, Deák Imre vendéglős, Endrey Sándor, Fejér Ferencz, dr. Fitos Vilmos,
dr. Fiilöp György, dr. Győri Tibor, Habicht Károly,
dr. Hőgyes Ferencz, dr. Illyés Géza, Jurányi Henrik,
Kerékgyártó József, B. Kiss János, Kolumbán István,
Miitsók János, Mokos Gyula, Morócz Dénes, dr. Nemes
Károly, dr. Nyikos Lajos, Örvényi Ottó, Paksy Béla,
B. Papp István, dr. Papp Károly, Patonay Endre, Sáska
Antal, id. Sáska István nagyfuvaros, Szabó Dezső tanító,
Szabó Gyula asztalos, Szalay László meteorol. int. assz.,
Szilvás Ferencz, Szűcs István takarékpénztári tisztviselő,
dr. Torday Ferencz, Zilahi Kiss Jenő.
Felügyelőválság a gümöri evang. egyházmegyében. írtunk már arról, hogy a gömöri evang. egyházmegye papsága és Kubinyi Géza felügyelő között
meghasonlás támadt, ez utóbbinak a Fehérváry-kormány
idejében játszott politikai szereplése miatt. A lelkészi
kar részéről többször felhangzott az óhajtás, hogy
Kubinyi tegye le felügyelői hivatalát; a felhívások azonban eredménytelenek maradtak. Legutóbb azonban kenyértörésre került a dolog. Kubinyi gyűlésre hívta össze a
lelkészi kart, ennek tagjai azonban a meghívókat
visszaküldötték, azzal a megjegyzéssel, hogy Kubinyi
elnöklete alatt nem kívánnak tanácskozni. Ennek következtében, a mint halljuk, Kubinyi bejelentette lemondását.
Lelkészbeiktatás. Nyárády Lászlót, a somlyó-újlaki
ref. gyülekezet új lelkipásztorát jún. 24-én iktatták be
hivatalába.
A kolozsvári ref. egyházmegye f. hó 6-án tartotta
meg közgyűlését Bonczhidán, a következő tárgysorozattal:
Imát mondott Herepei Gergely esperes, prédikált Darőczi
Ferencz, kajántói lelkész. 1. Elnöki megnyitó. 2. Megalakulás. Új papok és tanítók bekebelezése, utóbbiak eskü
letételével. 3. Bizottságok kinevezése. 4. Leiratok tárgyalása. 5. Esperesi jelentés a megvizsgált egyházközségekről. 6. Jelentés az egyházm. tanács működéséről. 7.
Jelentés a megejtett iskola-vizsgálatokról. 8. Pénztári
bizottság jelentése. 9. Kérelmi bizottság jelentése. 10.
Az 1907. évi költségelőirányzat megállapítása. 11. Választás : aljegyzői állásra. 12. Indítványok.

ISKOLA.
A középiskolai orsz. tanáregyesület f. hó 2-án
és 3-án tartotta meg közgyűlését Budapesten, dr. Beöthy
Zsolt elnöklete alatt. A gyűlésnek különös érdekeltséget
kölcsönzött Beöthy elnöki megnyitója és báró Barkóczy
Sándor kultuszminiszteri képviselő beszédének a valláserkölcsi alapon nyugvó jellemképzést illető része. Mindkettő eléggé vegyes megítélésben részesült a politikai
napilapokban s különösen Barkóczy ellen zúdult fel a
(zsidó) napisajtó. Beöthy jó részben azok ellen a támadások ellen védte a középiskolákat és azoknak tanárságát, a melyeket a sajtó és a társadalomtudományi
társaság intéztek ellenök az utóbbi időkben. Báró Barkóczy pedig a többek között ezeket mondá: „Sokkal
nehezebb és fontosabb azonban a jellemképzés és az
akaratirányítás. Ez helyesen máskép nem történhetik,
mint ha az egész társadalom s az egész közoktatásügy
valláserkölcsi alapra helyezkedik. Midőn pedig valláserkölcsi alapot említek, nem értek ezalatt valamely elvont
bölcseleti vallást és erkölcstant, sem pedig valami tételes
torzvallást, hanem értem egyedül az igaz és helyesen
értelmezett kereszténységet. Ebben helyezte el az isteni
Mester mindazon tanokat, elveket, törvényeket és intézményeket, melyek a nemzeteket és egyeseket mértékükön
felül oly magaslatra emelik, a minőről a bölcsészek még
ábrándozni sem merészelnek; ezek alkalmasak önzetlen,
lelkes hazafiakat, jó, munkás honpolgárokat, minden állás
és hivatás számára oly egyéneket nevelni, kik állásuk és
hivatásukban az eszményi tökéletességet elérni legalább
törekszenek. Nekünk magyaroknak pedig, kiknek a
kereszténység 900 éves nevelőnk, iránta különös hálával
és ragaszkodással kell viseltetnünk. Es Istennek hála,
a magyar nemzeti nevelés sohasem hagyta el teljesen
a keresztény alapot, nemcsak a keresztény felekezeti
középiskolákban, melyek pedig a középiskolák túlnyomó
számát képezik, de még az államiakban sem. Tudom,
van ugyan néhány kíilönczködŐ, ki a külföldről igyekszik
keresztényellenes tanokat s igazaknak állított hipotéziseket behozni a magyar közoktatásügybe; de a faj magyarság zöme józan gondolkodásával ezen tanokat és
hipotéziseket eddig sem fogadta el s hiszem, nem is
fogja elfogadni soha! Ezen a téren nem szorulunk a
külföldre, itt vannak az isteni Mester tanai, elvei, törvényei és intézményei, csak tessék ezeket kifejteni és
helyesen alkalmazni az ifjúság nevelésénél s a siker
nem fog elmaradni. Legyenek meggyőződve azok, kik a
kereszténységen kivül állanak, hogy rájuk nézve sem
történhetik jobb, hasznosabb és üdvösebb, mint ha —
meggyőződésük érintése nélkül — a nevelést a kereszténységnek szelid türelmet és szeretetet lehelő tanai
hatják át." — Mi, a magunk részéről teljesen meg volnánk elégedve Barkóczy kijelentéseivel, ha ő és minisztere csakugyan a „helyesen ertelmezett keresztyénség"
és az isteni Mester tanításainak elveit kívánnák a valláserkölcsi nevelés alapjaivá tenni. Erős azonban a gyanúnk,
hogy ezek alatt Barkóczy Sándor csupán a 900 éves
római katholiczizmust és annak tanításait értette, a mi
pedig semmiképen sem azonosítható a „helyesen értelmezett keresztyénségger és az isteni Mester tanításaival.
Épen ezért jó lesz vigyáznunk, hogy a báró Barkóczy
Sándor-féle vallás-erkölcsi szellem, mint egyoldalú felekezeti szellem, utat ne törhessen középiskoláinkba. Mert
bár valljuk s kívánjuk, hogy magyar közoktatásunk
krisztusi valláserkölcsi alapelveken nyugodjék; de tiltakozunk ellene, hogy ez az elv egyoldalú felekezetieske-

désbe csapjon át, különösen állami és községi iskoláinkban. — A gyűlés megvitatta és elfogadta továbbá a tanáregyesület kívánságait magában foglaló feliratot, a szolgálati
pragmatika kérdését és a koedukáczió problémáját, a
mely utóbbi azonban méltó vereséget szenvedett. Az
indítványok során a sexuális felvilágosítás kérdésének
tanulmányozását az igazgatósághoz utasították. A második
napon értekezéseket tartottak, Beke Manó: A mathematikai oktatás reformjáról, Róna József: A természetrajzi oktatás jellemképző erejéről, Miklós Ferencz: A
tanárok külföldi tanulmányútjairól, Pályi Sándor: A
felnőttek oktatásáról. Végül elhatározták, hogy az egyesület 40 éves fennállása alkalmából két, négy-négyezer
koronás alapítványt tesznek a budapesti és kolozsvári
Tanítók Házán, két-két, egyetemen tanuló tanárfiú számára. Kimondták továbbá az alapszabályok módosításának előkészítését is, oly elvek szerint, hogy a tagok
számát szaporíthassák és a felsőbb-leányiskolái tanárok
külön szakosztályát megalakíthassák

GYÁSZROVAT.
Tóth János, karancsi ref. lelkész, a dunamelléki
egyházkerület és az alsóbaranya-bácsi egyházmegye tanácsbirája és kiérdemiilt esperese, volt 48-as honvéd,
78 éves korában, f. hó 1-én elhunyt. Temetése f. hó
3-án ment végbe nagy részvét mellett. Áldás volt élete;
áldott legyen emlékezete ! *

KÜLÖNFÉLÉK.
Az új félév kezdetével tisztelettel kérjük olvasóinkat előfizetéseik megújítására; nagy számú hátralékosainkat pedig díjaik sürgős beküldésére.

Restitutio-fluid lovak részére, csakhamar jó hírnévre
tett szert, és megtartotta mai napig, ép úgy talál újabb
időben a Kwizda-féle szabadalmazott gummihorzsszalag
és egyéb óvókészülékek lólábak részére a legkedvezőbb
fogadtatásra a lótulajdonosoknál. A Kwizda Ferencz János
czég Korneuburgban kívánatra mindenkinek ingyen és
bérmentve küldi meg szép képes árjegyzékét; a sportkedvelő nem egy gyakorlati újítást fog találni.
Az Első Leánykiliázasítási Egylet mint szövetkezethez (gyermek- és életbiztosító intézet Budapest,
VI., Teréz-körút 40—42. Alapíttatott az 1863. évben)
folyó év június havában 1.547,100 K értékű biztosítási
ajánlat nyújtatott be és 1.313,400 K értékű új biztosítási
kötvény állíttatott ki. Biztosított összegek fejében 107,793 K
21 f. fizettetett ki. 1906 január 1-től június 30-áig bezárólag 8.561,400 K értékű biztosítási ajánlat nyújtatott
be és 7.386,000 K értékű új biztosítási kötvény állíttatott ki. Biztosított összegek fejében a folyó évben 525,379
K és az intézet fennállása óta 10,691,283 K 30 fillér
fizettetett ki. Ezen intézet a gyermek- és életbiztosítás
minden nemével foglalkozik a legolcsóbb díjtételek és
legelőnyösebb feltételek mellett.

Pályázat
a debreczeni ev. ref. tanítóképző-intézetben
betöltendő helyettes-tanári állásra.
Tárgyai: földrajz, természetrajz ós számtan, heti
20 órán.
Díjazása 1600 K, azaz ezerhatszáz korona előleges
évnegyedi részletekben.
A pályázati kórvények f . hó 25. napjáig a tiszántúli ev. ref. egyházkerület püspöki hivatalához küldendők.
Debreczen, 1906 július 2.
Püspök helyett
Dicsöfi J.,
egyházkerületi főjegyző.

A legújabb gyógyirány, mely sikerei révén a
társadalom legjobb és legműveltebb köreiben nagyban
terjed: a vérgyógyítás (hemopátia), mely kizárólag a
vér gyógyításával gyógyítja a neuraszténiát és egyéb
idegbajokat, továbbá asztmát, gyomor-, szív- és vesebajokat, kösz vényt és görvélykórt és ezen kezelési móddal
a jelenleg általában dívó kezeléssel szemben feltűnően
jobb eredményeket ér el. Ezen gyógymód megalapítója
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki visszatérve az évezreden át uralkodó humoralpathologia elvekhez, csakis a
test nedveinek kóros elváltozásaiban keresi a fent felsorolt betegségek okát és gyógykezelésük által a gyógyulást. Ezen kezelési módra felhívjuk mindazok figyelmét,
kik a fent felsorolt betegségek egyikében szenvednek,
hogy mielőtt valamely fürdőbe vagy gyógyintézetbe mennének, keressék fel ezen gyógymód megalapítóját és
egyedüli művelőjót: Kovács J. dr.-t, kinek ezen czélra
teljesen berendezett rendelő - intézete Budapesten, V.
Váczi-körút 18., I. emelet alatt van.
Állatápolás. Azon czégek közt, a melyek lósportczikkek és állatgyógyászati készítmények előállításával
és forgalomba hozatalával foglalkoznak, kétségtelenül
az első helyet Kwizda Ferencz János czég Korneuburgban
foglalja el. Ezen jóhírnevű üzlet 1853 óta arra törekedik,
hogy a lóápolás és lósport terén csak a legjobb készítményeket hozza forgalomba. A mint annak idején a
Kwizda-féle korneuburgi marhatáppor és Kwizda-féle
* Nekrologját kéri a

Szerk.

Felelős

szerkesztő: H a m a r I s t v á n .
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Természetes

vasraentes

j u ilcitünó
t h i ohatásó
n-forrás

vese-, hólyag-, rheuma-,
fa k ö s z v é n y b á n t a l m a k n á l , v i z e l e t ! n e h é z s é g e k n é l , c z u k o r b e t e g s é g e k n é l , a l é g z ő - é» e m é s z t é s i s z e r v e k h u r u t a l n á l .
Salvator-forrás
igazgatósága
Eperjtstm.
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szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borviz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomórra.

Kívánatra telítésnélküli töltést Is szállít a

Szt, Lukácsfürdő Kútvállalat Budán.
* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a

Szerk.

SZT. LUKÁGS-FÜRDŰ

Orgona-harmóniumok.

gyógyfürdő, Buda.

Téli és nyári gyógyhely.
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszapborogatások, zuhany-massage, vízgyógyintézet, szénsavas-fürdők,
villany-fényi urdnk, gőzfürdők, kő- és kádfürdők, gyógyvízuszodák. — Olcsó és gondos ellátás. — C s ú z - , k ö s z v é n y - ,
i d e g - , b ő r b a j o k és a téli fürdőkúra felől kimerítő prospek= = tust küld ingyen a —

A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol,
önmagának zeng dicséretet. 65 frttól minden árban kapható.

Első magyar villamos erőre berendezett hangszargyár.

STOWASSER I • hangszergyáros,

W T Szt, Lukács-fűrdö igazgatósága Budán.

a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek szállítója.

Budapest, II., Lánczhíd-utcza 5.

HIRDETÉSEK.

Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes
húros-, vonós- t a t'í.vú-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett.

íMUJM

Hangf okozó-gerenda! mebármely
- y által

hegedű, gordonka, beillesztése után
sokkal jobb, erősebb és lágyabb
hangot nyer. (Biztos siker.) Hegedűbe t i a u g f o k o z t f - g e r e n d a javítással 4 frt.
Kezesség minden egyes hangszernél.

Legnagyobb gyár és raktár
,

_

termfeiitegíítiyEs

Saját találmányú ( R á k ó c z i )
tárogató; általánosan elismert
legjobb, mely tökéletes solo
hangszerré általam konstruáltatok. Iskolával 30 forinttól
feljebb.

^^Savanyuviz
legjobb asztali- és üdítő ital.
Kitűnő hatásúnak bizonyult k ö h ö g é s n é l ,
gégebajoknál, g y o m o r - és hólyaghurutnál

Az összes hangszerek javítása különleges, szakszerű pontossággal,
jutányos árban ; kezesség minden
egyes hangszernél.
Árjegyzék minden egyes hangszerről külön, kívánatra bérmentve küldetik.

Karlsbad M A T T O N I H E N R I K Budapest

Kivitel nagyban és kicsinyben.
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vasöntö- és gépgyár r.-társ.
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Városi iroda: Budapest, IV., Ferencziek-tere 2.
Elektromos világítási és erőátviteli berendezések. Elektromos nagy vasutak, városi-, bányaés iparvasutak. Turbinák: Franczis rendszere szerint.
Zsilipek és csővezetékek. Gázmótorok: Kohó-, generátor- és világítógázra 1000 lóerőig és azon túl, petróleum-, benzin- és spiritus-mótorok és lokomobilok
Bánki-féle vízbefecskendezéssel. Malomberendezésék.
Hengerszékek. Vasúti kocsik. Kocsialkatrészek, fl
Korbuly- és Katona-Varga-csapágyak. Kéregöntésű
vasúti kerekek és keresztezések. Forgókorongok, tolópadok és kitérők. Daruk és emelőgépek kézi-, gőz-,
petróleum- és elektromos erővel való' hajtásra Aprítógépek. Kőzűzók. Golyómalmok. Dugattyú- és
ezentrifugalszivattyúk nagy emelő magasságra.
Bányagépek. Compressorok. Ventilátorok. Felvonók.
Transmissziók. Vas-, aczél- és érczöntvények. Füstemésztő készülékek Vízszűrők.

zászlókat

külön-

^

| Rétay és Benedek
w
v

5J

X Budapest, IV., Váci-utca 5 9 szám.
v!/

$
í

w
Ajánlják az ágostai és ev. ref. egyházak részére az összes
Y felszerelési tárgyaikat, u. m.: Úrasztal- és szószékteritöket
JjJ a legegyszerűbbtől a legdíszesebb hímzett kivitelben, borv[/ kancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresztelő meY
denczéket és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat
JjJ különféle anyagból stylszerű kivitelben, oltárképeket váty
szonra művészileg festve, bármely nagyság- és alakban.
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— Á r j e g y z é k költségvetések, rajzok és mintákat bérmentve k ü l d ü n k . — -
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Torony-órák

iskolapadok,

•

iskola-, torna-

palota-, városházi, gyári, laktanya-órák berendezését a legelőnyösebben eszközli.

és

NIÜLLER

óvodaberendezések

MAJER KAROLY

és szabadalmazott

Első magyar óragyár gőzerőberendezéssel.

gel szolgálunk ingyen

REF.

R.-Palota (Budapest

tJ£>

Az 1 8 8 5 . évi k i á l l í t á s o n « N a g y d i s z o k l e v é I » é s
« F e r e n c z - J ó z s e f l o v a g r e n d d e l " , az 1904. évi veszprémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azonkívül számtalan k i t ü n t e t é s é s elismerés.
Készít kellemes é s t ö m ö r h a n g ú , legjobb é s legújabb rendszerű
o r g o n á k a t . Elvállal javításokat
és átalakításokat. Kisebb o r g o n á k készletben vann a k . Szolid m u n k a és j u t á n y o s á r a k . Áz o r g o n á k
j ó s á g i t m i sem bizonyítja inkább, mint az, h o g y
a gyár alapítása óta 400-nál több ú j o r g o n a lett
megrendelve és készítve.

böl mindenki
k é r j e n mutatványszámot 5árospatakről.

e J S eJSÍ e J í

eJjt c J í

Grand Prix, Párisi világkiállítás

mellett)

Alapittatot t 1801-ben.

[1 f j N U
.LllIlJ
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cJst e J Í eJjS eJjS

(Saját ház.)
árjegyzékek, költségjegyzékek ingyen.

orgona- é s
h a r m o n í u m g y á r o s
cs. és kir. udyari szállító

és bérmentve.

&

Képes

Országh Sándor

Árjegyzékkel készség-

eJst

utóda

Budapest, VII., Csömöri-út 5 0 .

gyermekpadok
gyártása.

JÁNOS

Árjegyzék,

1900,

K W I Z D A FERENCZ JÁNOS

és részletes
díjmentesen

tervezet kivárt atr<i
killdetik.

Orgonaépítési műintézet.

es. és kir. osztrák-magyar, román királyi és bolgár fejedelmi
udvari szállító*

Rieger Ottó

kerületi gyógyszerész Korneuburg, Bécs mellett.

villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

KWIZDA-féle

RESTITUTIONSFLUII)

Budapest, VII., Garay-utcza 48.

CS. és kir. szabadalmazott mosóvíz lovak számára,

es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Ferencz József-rend lovagja.

1 üveg ára kor. 2.80.

A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
csőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 30 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt árban elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kivánatra díjmentesen.

Negyven év óta van haszna
latban az udvari istállókban
s a legnagyobb katonai éf
polgári istállókban is a lovak
izmai erősítésére, fárasztó menetek előtt és után, fiezamodásoknál és az izmok merevedésénél stb.; a lovat a
trainingben bámulatos ered
mény felmulatására képesíti.

KWIZDA= korneuburgi marhatáppor
Diat. szei lovak, szarvasmarhák é s juhok részére

Ezen czégtáblán is

7i doboz ára kor. 1.40
Va „
„ „ -.70

merhetők fel azon üzletek, a melyekben

50 óv óta a legtöbb istállóban használatban van étvágy-hiány s rossz emésztésnél, a tej javítására és a
tehenek tejelőképességének
fokozására.

egyedül

árusíttatnak

eredeti SINGER varro-

Viilótli csak ezen vldjeg'.vtf.vel ellfttoit.
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
Főraktár: T ö r ö k J ó z s e f gyógyszertára
Király-utcza 12. és Andrássy-út 26.

A mi gépeink nem
szorulnak

ajánlásra.

Csak arra kérünk
ügyelni, hogy kellő

S i n g e r Co. V a r r ó g é p R é s z v .

Társ.

Budapest: IV., Újvilág-utcza 16.
Budapest: VII., Kerepeái-ut 32.
,,
IV., Muzeura-körut 27.
„
VII., Király-utcza 52.
VI., Teréz-körut 21.
„
II., Fő-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsóbetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi-u. 14.

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.

V

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP
Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő :

Hirdetési díjak:
Két hasábos egész oldal . . . .
Fél oldal
Negyed oldal
Nyolczad oldal

40
20
10
5

kor.
kor.
kor.
kor.

H A M A R ISTVÁN.
Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a h o v á a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendók.

Megjelenik minden vasárnap.
Előfizetési ára:
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 fillér.

T A R T A L O M . V e z é r c z i k k : Homályos beszédek. Legyen világosság. H. I. — T á r c z a : Az evangéliomi egyházaknak némely szocziális feladatairól. Ilaypál Benő. — K ö n y v i s m e r t e t é s : Mi a lélek és hol van a székhelye ? Nagy Ferencz. — B e l
f ö l d : A szepesmegyei lelkészegyesület közgyűlése. Weber S. — Az én amerikai utam. Csiky Lajos. — Vegyesházassági statisztika. Homola István. — M i s s z i ó ü g y : A Prot. Orsz. Árvaegylet 1905. évi működése. — I r o d a l o m . —
Egyház. — Iskola. — Gyászrovat. — Különfélék. — Pályázatok.

Homályos beszédek. Legyen világosság.
Folyó hó 2-án egy beszéd hangzott el az orsz.
középiskolai tanári gyűlésen, a kultuszminisztérium
középiskolai szakosztályának élén álló báró Barkóczy Sándor min. tanácsos szájából, a mely nagyon
gyanús hangokat hallatott a nevelés valláserkölcsi
alapjai felöl, a mikor minden elvont bölcseleti
vallás, erkölcstan és minden „tételes torzvallás"
kirekesztésével, egyedül a „900 éves", „helyesen
értelmezett kereszténységet" jelölte meg olyannak,
a mely a nevelés valláserkölcsi alapjait szolgáltathatja.
Erről a beszédről megemlékeztünk már lapunk
mult heti számában is; de csak mint olyanról, a
mely nem zárja ki azt a gyanút, hogy báró Barkóczy Sándor, a „helyesen értelmezett kereszténységről" szólván, az alatt tulajdonképen a római
katholikus értelmezésű keresztyénséget értette s
így egyoldalú felekezeti szellemet kivánt belevinni
középiskolai nevelésünkbe. Erre a beszédre és annak
értelmére azonban kénytelenek vagyunk ismét
visszatérni, mert az azóta történtek kézzelfogható
bizonyságait szolgáltatják annak, hogy báró Barkóczy miniszteri tanácsos beszéde a legszerencsétlenebbek egyike volt és olyan törekvések, áramlatok megindítójává vált, a melyeknek sürgősen
útjokat kell vágnunk, még mielőtt nagyobb veszedelmet okozhatnának és a felekezeti viszálkodás
tüzét dobhatnák bele nemcsak közéletünkbe, hanem
köznevelésünkbe is.

Hogy mit értett báró Barkóczy min. tanácsos
úr a „helyesen értelmezett kereszténység" és a
„tételes torzvallások" alatt, —* nem tartotta szükségesnek megvilágosítani azóta sem, daczára annak,
hogy eme megkülönböztetései erős felzúdulást
okoztak. Beszéde valódi értelme tehát még mindig
homályban van. Az az értelmezés azonban, a melyet
a r. kath. napi- és hetilapok adnak neki, már
épen nem homályos, hanem nagyon is világos. S
ez az értelmezés teszi szükségessé, hogy e beszéddel és annak a parlamentban is felvetődésével e
helyen foglalkozzunk.
A róm. kath. napi- és hetilapok leplezetlenül
hirdetik, hogy a „helyesen értelmezett kereszténység" nem egvéb, mint a r. kath. keresztyénség,
s újonganak zömükben a felett, hogy íme akadt
végre egy kultuszminiszteri tanácsos, a ki nyiltan
ki merte mondani, hogy csak ez lehet alapj a az
iskolai valláserkölcsi nevelésnek. A leghevesebben
támadják mindazokat, a kik ez ellen az egyoldalú
felfogás ellen tiltakozni mernek, s ezt a tiltakozást egyenesen a „kereszténység ellen való támadás "-nak minősítik. Báró Barkóczy beszédéből
reménységet merítenek arra, hogy gróf Apponyi
kultuszminisztersége alatt „keresztény restauratio"
fog végrehajtatni közoktatásunk terén s hirdetik
a Regnum Marianum megvalósulásának hajnalhasadását,
S hogy báró Barkóczy beszédének ez a magyarázata nemcsak a r. kath. felekezeti sajtóban általános, hanem még a képviselőházban is, bizonyság
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arra az az animozitás, a mely f. hó 7-én dr. Halász
Lajosnak e tárgyban elmondott interpelláczióját
fogadta és kisérte. Halász Lajos interpellácziója
nem volt szerencsésen konczipiálva, az kétségtelen ; mert a míg báró Barkóczy beszéde homályos
volt a tekintetben, hogy a helyesen értelmezett
keresztyénség alatt a r. kath. felfogású, a tételes
torzvallás alatt pedig a protestáns felfogású keresztyénség értendő-e vagy más, — addig Halász Lajos
interpellácziójából meg nem egészen világos, hogy
vájjon csak az egyoldalú r. kath. felekezeti szellem, vagy általában a keresztyén szellem bevitele
ellen kivánt-e tiltakozni. Az azonban már kétségtelen, hogy az interpellácziót nagy zajjal fogadott
és kisért r. kath. vallású képviselők egyenesen a
r. kath. keresztyénség ellen irányulónak fogták
azt fel, s mint ilyent, alig engedték elhangzani.
Világos tehát ebből is, hogy báró Barkóczy beszéde
milyen értelmeztetést nyert még a törvényhozók
körében is.
A homályos beszédeknek azonban ebben a
tárgyban még nincs vége. Csatlakozik ezekhez
gróf Apponyi Albert kultuszminiszternek az interpelláczióra nyomban megadott válasza is, a mely
— egyik r. kath. napilap jellemzése szerint —
„túlságosan számolt a helyzettel", „nem volt megfelelő, a túlságos óvatosság folytán nagyon is
félreérthető volt". Valóban az volt. Pedig joggal
elvárhattuk volna, hogy ha már homályosan, félremagyarázásra alkalmasan beszélt báró Barkóczy
és interpellált Halász, akkor legalább a kultuszminiszter válaszolt volna teljes világossággal, minden kétértelműség kizárásával.
Mit válaszolt a kultuszminiszter? Első sorban
is azt, hogy báró Barkóczy nem az ő megbízásából mondta el beszédét és hogy a mit mondott,
az tisztán Barkóczy személyes felfogását tolmácsolja. S azután ? Azonosítja-e magát velük a miniszter? Ha nem, — elítéli-e Barkóczyt? Ha igen,
— mit ért a „helyesen értelmezett kereszténység"
és a „tételes torzvallás" alatt? Ezekre vonatkozólag egy szót sem találunk a miniszteri válaszban,
hanem csak azt az elasztikus kijelentést, hogy a
kormány bizonyára nem tagadja meg azt a történeti tényt, hogy egész Európának és hazánknak
czivilizácziója is a „kereszténységen" alapszik;
legyen azonban meggyőződve mindenki, hogy a lelkiismereti szabadság alapelveit mindenkivel szemben egyenlően, egyenlő igazságossággal, egyenlő
tárgyilagossággal s minden megkülönböztetés nélkül érvényre kívánja juttatni és semmi ezzel ellenkező tendencziát sehol elharapózni nem fog engedni.
Tisztázódott-e a dolog ezzel a válasszal?
Nem, mert belőle nem látjuk világosan, hogy a
„kereszténység" gróf Apponyi szájában mit jelent,
csupán a r, kath, keresztyénséget-e, vagy általában

a „keresztyénséget", a mely a protestáns egyházakat is magában foglalja; s nem minden homály
nélkül való az sem, a mikor az Európa és hazánk
czivilizácziójának alapjául szolgáló „kereszténység"
hangoztatása mellett azt jelenti ki, hogy legyen
azért meggyőződve mindenki, hogy a közoktatásügyi kormány tiszteletben fogja tartani és tartatni
a törvények által biztosított lelkiismereti szabadságot, miután nagyon jól tudja, hogy az állami
oktatás, a maga természete szerint, nem bírhat
„felekezeti" jelleggel.
Homály, homály tehát mindenfelé, s ebben a
homályban terjesztgetik már szárnyaikat a denevérek, azt remélve, hogy végre elkövetkezett az ő
idejük.
Ezt a homályt megöröködni hagynunk azonban nem szabad, mert megegyezik véleményünk
Apponyi kultuszminiszterével annyiban, hogy nem
tartanánk kívánatosnak, hogy „abban a nagy munkában . . . és azokban a helyzetekben, a melyek...
még előállhatnak, olyan légkör fejlődhetnék ebben
az országban, a mely az ország összes polgárainak testvéri egyetértését megzavarhatná". Elvárjuk
tehát a kultuszminisztertől, hogy ebbe a homályba
tiszta, félre nem magyarázható nyilatkozattal világosságot derítsen s e fejlődni akaró, veszedelmes
légkört szétoszlassa. Kényes kérdésekről van szó,
a melyek — bármint igyekszik is a kultuszminiszter csillapítani — bizonyos idegesség nélkül nem
tárgyalhatók. Mert bár, a mint már kifejeztük,
helyesnek és szükségesnek tartjuk, hogy közoktatásunk valláserkölcsi alapjait a Krisztus tudománya
képezze, — másfelől a leghatározottabban tiltakozunk az ellen, hogy a „helyesen értelmezett kereszténység", vagy általában a „kereszténység" alatt
kizárólag csak a r. kath. értelmezésű keresztyénség
értessék és ennek egyoldalú felekezeti szelleme
hurczoltassék be közoktatásunkba.
Ebben az ügyben, nemcsak a dolog természete szerint, hanem a sajat érdekében is, magának
gróf Apponyi kultuszminiszternek kell teljes világosságot deríteni. Tudja ő nagyon jól, hogy
neveltetéséből következtetőleg egész politikai pályáján a klerikalizmus gyanúja kisérte; s tudhatja
azt is, hogy a klerikalizmus mily állandóan kísérgette és kapaszkodott palástja szélébe. Ha tehát
benne csakugyan nincsenek klerikális hajlandóságok, akkor nagyon ajánlatos volna maga mellől
elhessenteni a denevéreket; mert íme a homályos
beszédek gyanús légkört teremtenek körülötte s a
kik reá spekulálnak, nem átallják az interpelláczióra adott válaszát illetőleg is azt hirdetni, hogy
„nyilatkozata bizonyára mást jelentett", mint a
mit abból az interpelláló következtetett.
S végül még csak egy kérdést. Ha gróf
Apponyi kultuszminiszter nem tartja kívánatosnak,

#

hogy a jelen viszonyok között olyan légkör támadjon, a mely az ország összes polgárainak testvéri
egyetértését megzavarhatná, — akkor vájjon miért
nem tartotta szükségesnek helyteleníteni báró Barkóczynak nemcsak homályos, de az egyetértés
megzavarására nagyon is alkalmas beszédét, — s
vájjon czélszerűnek, kívánatosnak tartja-e, hogy a
tanácsos úr, beszéde értelmének teljes megvilágítása nélkül, továbbra is a középiskolai ügyosztály
élén maradjon ?
Mi úgy látjuk, hogy ez sem nem ezélszerű,
sem nem kívánatos, és hogy a kellő intézkedések
megtétele nélkül a felzavart vizek nem fognak
megcsillapodni, s mind magát a kultuszminisztert,
mind egész iskolapolitikáját olyan légkör veszi
körül, a mely erősen veszedelmezteti munkálkodása
eredményét.
H. I.

TÁRCZA.
Az evangéliomi egyházaknak némely
szoeziális feladatairól.
í r t a ; Haypál

Benő.

(Folyt, és vége.)

Az evang. és egyházunk kárörvendő ellenségeinek
mulatságos lehet, de nekünk szomorú, hogy mikor ébredés sürgetése hangzik, a világiak a lelkészeknek s
ezek viszont amazoknak adresszálják a felhívó szót, s
igen sokszor a felelősség kínálása közben porba hull
az ügy. Mózesnek, a ki pedig elég erős volt, azt mondja
az Úr, hogy gyűjtsön össze hetven férfiakat az Izrael
vénei közül; vigye őket a gyülekezet sátorának ajtajához, a hol majd tölt beléjük az ő lelkéből, hogy a nép
terhét vele együtt viseljék s ne csak ő maga. Ha mi
közölünk, a lelkészek vagy világiak közül valaki, vagy
bárki más a nép terhét viselni kívánja, menjünk előbb
az Úr sátorának ajtajához, erősödjünk meg ott s álljunk
a jóigyekezetű mellé prófétálni szóval és cselekedettel;
ne fojtsuk meg a jóakaratot a kényelmesek kérdésével:
Názáretből származhatik-e valami jó ? Ha meghozta országos törvényhozásunk azt a törvényt, a mely a mi
korunknak mindig dicsősége lesz, a gyermekvédelemről
szólót: ne elégedjünk meg azzal, hogy e törvény paragrafusát az állami hatalomnak hivatalos eszközei végrehajtják, hanem a szívünk szerint való törvény szellemének
igyekezzünk testet adni; mert hivatásunk szeretetteljesen
ellenőrizni, hogy a gondozásra elhelyezett gyermekek

részesülnek-e gondozásban, megfelelő testi és lelki ápolásban, s hivatásunk féltő gonddal vigyázni arra, hogy
nemzetünk számára az a törvény csakugyan az erkölcsi
tőkét gyarapítsa. Ha a vasárnapi munkaszünet kérdése
mind szélesebb körben érinti meg a lelkeket: legyünk
rajta, hogy az Úrnak e szombatját meg is szenteljük,
hogy benne fizikai és erkölcsi erőforrást találjon népünk.
Ha az evang. és egyházunk iránt közömbösek az antialkoliolista mozgalomban a mi eszméinket s czéljainkat
megvalósítani igyekeznek : mi ne maradjunk közömbösek,
hanem lépjünk fel támogatásukra egész erkölcsi súlyunkkal, követelve az italmérési jog korlátolását, a kiskorúak
korcsmalátogatási tilalmát, a vasárnapi munkaszünetnek
szigorú végrehajtását, mivelhogy a részegséget is igen
sokszor az alkalom szüli. Ha azt látjuk, hogy szombaton
este s vasárnap egész a Blaumontag reggeléig egy hétnek keserves keresményét bolond kézzel szórja sok
munkás: ne elégedjünk meg a fejcsóváló megbotránkozással, hanem igyekezzünk propagandát csinálni annak,
hogy heti bérét a munkás ne szombaton kapja. Ha
látunk mozgalmat, a melynek czélja, hogy nagyobb
karéj kenyér jusson a verítékezve dolgozónak, — mi
nem tudnánk megérteni s méltányolni a szegény munkás
követelését ? — s látunk törekvést, a mely nem elégszik
meg csak a kenyérrel, de emberi jogot is kiván — s
mi nem tudnánk megérteni ezt, az istenfiúság tanának
hirdetői? — az osztályok harczában az emberi haladás
küzdő katonái legyünk, a jogtalan igényt s a képzelt
szükséget leálezázva űzzük vissza odújába, a honnét
sokszor a megszorult hatalom táboraként búvik elő, a
jogos igénynek s a való szükségnek bátor szószólói
legyünk, ostromoljuk bölcseséggel és szeretettel az osztályuralomhoz ragaszkodók értelmét és szívót, hadd találkozzanak a szegény és a gazdag! Ha önzetlen tudósok
s az építő szoczializmus apostolai a világ nagy reformátorainak példájából megtanulták, hogy ezeknek lábanyoma a népek közé is, az életbe s íie'm a népek fölé
a kathedrába vezet csupán, s látjuk, hogy maguk köré
gyűjtik s közhasznú ismeretekkel gyarapítják azokat, a
kiket eszméiknek megnyerni kívánnak : mi se elégedjünk
meg a kathedrával, a mely hallgatóink tetszése szerint
hozzájuk közel, vagy tőlük messze eshetik, hanem leszállva a kathedráról, a legdrágább, az igazán közhasznú, az élet számára bőven gyümölcsöző ismeretet
vigyük, plántáljuk a közvetlen érintkezés segítségével
az egyesek lelkébe, mert egyes ember becsületes meggyőződéssel nemesre formálhatja a tömegek gondolkodását. Ha sürgetik az általános, kötelező, ingyenes népoktatást s ebben a kérdésben a jogot is az állam nyakába
akarják kötni: igyekezzünk mi magunkat nemzetünkre
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nézve nélkülözhetetlenné tenni; maradjunk hűek az írás
szelleméhez, mely a tudomány nélkül való népnek veszedelmet hirdet; legyünk méltók apáinkhoz, a kik nehéz,
háborús időkben nyugot műveltsége számára csatornákat
építettek; vigyázzunk, hogy békés időkben el ne veszítsük azt, a mit őseink nehéz, háborúságos időkben szereztek. Ha azt látjuk, hogy a vágyakat, a törekvéseket,
a szíveket leköti és fogva tartja az érdek, az anyag:
próféta lélekkel hirdessük, hogy nemcsak kenyérrel él
az ember; kiáltsuk bele az önző világba azt az igazságot,. hogy a kik meg akarnak gazdagodni, kísértetbe
és tőrbe esnek ós sok balgatag és káros kívánságokba,
melyek bemerítik az embert a halálos veszedelembe;
intsük testvéreinket, hogy az oda fenn valókra gondot
viseljenek, de azért el ne felejtkezzünk arról, hogy a
test életének megvannak a maga szükségei s tartsuk
eszünkbe azt az evangéliomi szocziális, örök és fenséges
igazságot, a mellyel az IdvezítŐ a mindennapi kenyérért
imádkozni, az életfentartás eszközeiért dolgozni tanít.
Imádkozzál és dolgozzál!
A teremtés munkájának folytatása a mi munkánk.
A teremtésnek s a mi munkánknak végczélja az ember,
hogy benne az evang. szelleme testet öltsön s legyen
értelme s hite tiszta, világos, mint a nap s mint az
evangéliom; legyen erkölcsi felfogása tömör, lelke szabad, élete boldog; az a czél, hogy a mi népünk mind
igaz legyen, a kevés ezerre szaporodjék s a kicsiny,
erős nemzetségre. Nem az egyház külső hatalmának,
vagy talán külső dicsőségének, hanem a mi egyházunkban szunnyadó lelki, erkölcsi erőknek érvényesítése, a
személyválogatás nélkül való szeretetnek, ennek a hatalmas lendítő erőnek munkára indítása a feladat. Ebben
a hajlékban, a melyet gyenge emberi kezek a hatalmas
Isten dicsőségére emeltek, nem frázis, ha a személyválogatás által nem korlátozott szeretetről beszélünk,
mert növendékeink nem mind a mi hitünknek cselédei;
de az sem üres beszéd,. ha evangéliomi ker. voltunkról
szólunk. Méltán hordja e hajlék s e Társaság a ref.
jelzőt is, mert növendékeinek lelkét az evang. szellemével igyekszik megtölteni, erőssé, munkássá, tisztává,
boldoggá tenni. Kálvin példája szerint munkás embereket kell nevelni s nem a könyőrület fillérein tengődő
koldusokat; a mennyei eredet érzésében, az emberi méltóság öntudatában fénylő, küzdő, nem pedig érzéketlen,
homályos, alkuvó jellemeket.
Az a kérdés, hogy e reánk váró nagy munkának
irányítására van-e olyan szerve egyházunknak, a mely
első sorban hivatott a dicsőséges feladat megvalósítására? Van, mert egyházunk szervezete szerint a véneknek az lenne a tiszte, hogy az Úr sátorának ajtajában
megerősödve, a Mózesekkel együtt viseljék a nép terhét
s prófétáljanak, s a presbyteriumtól kezdve a konventig
egyházi életünk minden szervének az lenne a kötelessége, hogy elevenné tegye az életet, munkássá a hitet,
áldozóvá a szeretetet. De foglalkoznak-e a presbyteriumok ilyen munkával s a felsőbb egyházi hatóságok

irányítanak-e ezen a téren? Nem. Pedig, ha „a magyar
kálvinistaságnak a múltban erőssége volt híveinek hite,
a Krisztus tanításaihoz való szilárd ragaszkodása, puritán
jelleme, erős hazafias érzése, egymás iránt Való önzetlen
szeretete s lélekben való összetartozásuknak nemes érzése" : akkor — fájdalommal mondhatjuk, hogy ma már
nem arra van szükség, hogy a múltnak ezt a drága
örökségét gyarapítsuk, hanem, hogy visszavívjuk azt, a
mi* veszendőbe indult. A szükség kényszerít hát arra,
hogy ha e régi szép örökség visszaszerzésére bármely
ok miatt erőtelenek a választottak, nyissunk tért az
erőseknek és hivatottaknak, hogy így a kettő, a hivatalosak és buzgók, a rendes sereg és a szabad csapatok
szerezzék vissza azt, a mit közöny, léhaság, ügyetlenség
vagy rosszakarat megdézsmált. A királyi papság elve az
evangéliomért való munkára nemcsak feljogosít, de
kötelez is közöttünk mindenkit. Felvetem ezt a kérdést,
mert napjainkban erős vita folyik e körül. A vitázok
közül az egyik a sokkal biztató Kálvin-szövetségnek
nemcsak jogosultságát, hanem szükségességét vitatja, a
másik feleslegesnek tart minden társulást az ú. n. hivatalos egyházban. Még klerikális irányzattal is meggyanúsították e szövetséget; de programmjáról, mint valami
paizsról, visszapattannak e vádnak tompa nyilai, mert
hiszen a czélja nem az, hogy egyházunknak külsőképen
való hatalmát, hanem hogy erkölcsi súlyát növelje. A
klerikális szövetségek végczélja az egyházi hatalom s
ezért a czélért az igazságot is könnyen ejtik elY a
Kálvin-szövetség végczélja az ember anyagi és szellemi
jóléte, szabadsága, s ha nem az egyházon felül, vagy
azon kívül, hanem az egyházban akar dolgozni a czélért, csak örülnünk lehet, ha e czél hivatásos eszközének, egyházunknak is erőt és tisztességet szerez. S ha
a Kálvin-szövetség programmját vizsgálom, úgy látom,
hogy ez szórói-szóra megegyez az egyház feladatával.
Épen azért nincs reá szükség — mondja a vele elégedetlen — mert e programmot megvalósíthatja a presbyterium. S valljuk meg, hogy elméletben ez igaz; de ne
titkoljuk azt sem, hogy a gyakorlat megczáfoljá az elméletet, mert igen sokszor a presbyteriumok tevékenysége
a rendes és rendkívüli adók kivetése és behajtása körül
végképen kimerül s nem marad sem idő, sem buzgóság
a hitélet fejlesztésére, a gazdasági bajok okainak s
gyógyszereinek kutatására, azoknak a férgeknek megöldöklésóre, a melyek anyagi, erkölcsi, egyházi, társadalmi, nemzeti életünk gyökerén rágódnak.
Szemébe kell néznünk annak az aggodalomnak is,
a mely e szövetséget azért vonakodik támogatni, mert
mintha bizonyos politikai színeket is — bár leplezetten,
elmosódottan — láthatna e szövetség firmáján az a szorongó kutatás, a mely csudás fantáziával a nyilt szavú
sorok üres közeit szereti olvasgatni. Tiszteletreméltó az
aggodalmaskodás, mert egyházunknak tiszta palástját a
mindig szenvedélyes, gyakran gyűlölködő pártpolitikai
küzdelmek sarában megkeverni tilos; de ez nem azt
jelenti, hogy nekünk mindenestől félre kell vonulni a

politikától. Luther szembeszállt a parasztlázadással, Kálvinnak a zsarnok idegenek felé kaczérkodó libertinusokkal nehéz küzdése volt, Bocskay, Bethlen és Rákóczi
református vitézei nemcsak a vallás szabadságáért ontották vérüket. Ha az emberi tevékenység s az emberi
élet bármely mezején a liberális eszmék zászlaja alatt
harczolunk, csak atyáinkat, példányképeinket, szent hagyományunkat követjük és százados harczaink jelszavához maradunk hívek. Nem azt a liberalizmust értem,
a mely politikai pártczégér és a melynek zászlajából az
önzés takarót varr magának, hanem a mely az egyénnek
jogos törekvését támogatja, a lelkiismeret szabadságát
érinthetetlennek tartj ti? a kultura és humanizmus javait
közkincscsé teszi, a politikai küzdelemben az igazság
fegyvereit forgatja, a nemzeti életet erkölcsi tartalommal
telíti. E liberális eszmékhez még nyereségek árán sem
lehetünk hűtlenek, mert a látszólagos nyereség sokszor
a valóságban veszteség; azokat az erőket, a melyek ez
eszmében rejlenek, fel nem cserélhetjük a hatalom kegyével, mert tapasztalás szerint a hatalom a maga
kegyét s a népek szabadságát is olyannak tekinti, a
mely adható és visszavehető. Csak azt ne felejtsük el,
Testvéreim, hogy nekünk senkivel sem szabad frigyre
lépnünk azért, hogy önzésünk éhségét, gyűlölségünk
vagy irigységünk szomját kielégítsük; mert az önzés, a
gyűlölség, az irigység a mi Urunk parancsának czáfolása.
Nyissuk fel szemünket és lássuk meg, hogy a
szabadságnak ősi ellensége, a száz arczú klerikalizmus,
most, ezekben a zavaros időkben nemzeti színűre festi
magát, s tanítsuk meg a világot arra, hogy az embert
erkölcsi értéke s ne keresztlevele szerint becsülje. Fegyverül a szeretetet használjuk, a melynek bűvös hatalma
leigázza az önzést, megszégyeníti a haragot, elűzi az
irigységet, megbénítja a szabadság megfojtására kész
kezet s testvéri érzésbe olvasztja össze az emberi szíveket, A liberális eszmét hordozzuk agyunkban, ennek
erejét, a szeretetnek hatalmát vigyük át szívünkbe,
akaratunkba. Ez a feladata az ú. n. hivatalos egyháznak : ébresszük hivatásának tudatára! Ez a czélja a
Kálvin-szövetségnek: ne rakjunk útjába gátakat!
Én nem bánom, akár az ú. n. hivatalos egyház,
akár az ennek kebelén alakuló szövetség vagy egyesület, de fogjon hozzá komolyan a beteg egyházi, társadalmi és közélet gyógyításához ; mert ha a pap is,
levita is hidegen mennek el az útfélen sebeiben fetrengő
mellett, könnyen megtörténhetik, hogy a kire nézve a
pap is, levita is közömbös, valami irgalmas samaritánus
tölti be a pap és levita tisztét.

KÖNYVISMERTETÉS.
Mi a l é l e k é s h o l v a n a s z é k h e l y e P írta Koczó Sándor
mérnök. — Ára 20 fill. — Kecskemét, 1906. Kapható szerzőnél.

A kecskeméti Kossuth-szobor leleplezése alkalmával, midőn a tereken és utczákon sok ezer nép tolongott. s- midőn mindenki a szabadságról beszélt és hallott,

mert maga előtt látta a szoborban a szabadság legnagyobb bajnokát — hiszen ma már Kossuth és a polgári szabadság egy eszme, — a tömegben néhány gyerek csöndes hangon kínálgatott egy vékony füzetecskét.
Igazán kicsiny füzet volt, mindössze 30 oldal, az ára is
csekély : 20 íillér. A czíme pedig oly izgató : Mi a lélek,
és hol van a székhelye? Sokan megvették, bizonyosan
csak kíváncsiságból, vájjon mit írhat ily czím alatt
egy mérnök, a ki még mellé természetvizsgáló is, csillagász, fizikus, khemikus? Ezek nem igen szoktak a
lélekről elmélkedni.
A kis füzet megírására alkalmat adott a Természettudományi Közlönyben 1906. május 15-én dr. Török
Aurél tollából megjelent czikk, a mely a Lombroso-féle
bűnügyi embertan alapeszméjéről elmélkedik, s odajut
következtetésével, hogy igen jól ismerjük szervezetünk
egyes részeit, de azt, hogy mi tartja össze a szervezetet, hogy mi az, a mi benne a lényeget alkotja, a mi
gondolkodik, cselekvésre ösztönzi, ép úgy nem ismerjük
ma, mint nem tudták megismerni az ó-világ bölcsei
sem, bár a legnagyobb áldás lenne, ha megismernők
önmagunkat, ha bizonyosat tudnánk lelkűnkről.
Erre válaszol szerző. Állítja, hogy ő ismeri önmagát, ismeri az embereket, ismeri a keresztyénség
bajait, sőt azt is tudja, miként lehet rajta segíteni.
„Ez persze nagy és merész állítás — úgymond —
de hát én semmit sem állítok az én tudományom szerint, hanem megtanultam a Krisztustól, a ki azt mondja :
„Valaki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék". — Én ezeket az Atyától tanultam." S bizony hálát mond az Atyának, a ki őt gondviselésszerűen elvezette ahhoz a szentíráshoz, melyhez a természettudósok nem szoktak fordulni,
legföllebb valamelyik szentnek a kinyilatkoztatásához.
„És ezt olvasva, jöttem rá annak igazságára, a mit a
Krisztus mond: Valaki az Atyától hallott és tanult valamit, az a Fiúhoz jön, és az tanítja meg mindenre. És
épen így történt, hogy én is a Fiúhoz, vagyis az újtestamentomhoz vezettettem, és abból tanultam meg mindent,
úgy az önismeretre, mint a Krisztusra és Isten ismeretére nézve. Vagyis, a mint én látom, én akkor a krisztusi tanok szerint az ó emberből új ember lettem."
Ezután rátér tulajdonképeni fejtegetésére. Keresi
elsőben is a lélek székhelyét, melynek a vért, illetve
azt a helyet mondja, hol a vér mindig legnagyobb tömegben van, s ez a szív. „Megunta már az Úr a ti égő
áldozataitokat, az Úr tiszta szívet keres. Boldogok, a
kiknek szívok tiszta, mert az Istent meglátják." — Az
Isten tehát csak a tiszta szívűeké.
Hogy a lélek székhelye a vér, vagy a szív-e? azt
mi nem tesszük kérdésbe ; annak eldöntése bizony csak
a természettudományé, hogy elhivén a lélek lételét, mint
substantiát hová helyezi, a szívbe-e, az agyba-e, vagy
az egész organizmusba. Szerző úgy állítja, hogy a vért
a lélek eleveníti meg, vagyis, hogy maga a testi élet
a lélek produktuma. Jó argumentum azok számára, a
kik a testi élet összes nyilvánulását a lélek törvényei-

bői, hatásából magyarázzák ki; hosszasan czáfolhatják
e tételt mindazok, kik a szívet — az anatómiára támaszkodva — izomdús húsdarabnak állítják, a mely mechanice végzi munkáját.
S most hol a lélek ?! Ennek fejtegetésére ismét
a szentírásból veszi a kiinduló pontot, a hol Tompa
szerint a lélek itala csörgedez. Pál apostol írja: „Elvettetik lelkes test, és feltámasztatik lelki test. Elvettetik
rothadandó test, feltámasztatik romolhatatlan test", s
mint vegyész rájött, hogy míg a világrendszer 72 különböző, a nehézkedési törvénynek alávetett alapanyagból áll,
addig a világűrt a nehézkedési törvénynek alá nem
vetett, s minden anyagot átható éther tölti be, a mely
éther nem más, mint az apostol által feltételezett lelki
testek állaga. Ez tehát a lélek. Azért különbözők az
állatok és növén}rek, mert nemcsak a testi anyagaik,
hanem a lelki anyagaik is, melyek bennök az életet fenntartják, különbözők, s ezen változtatni nem tudnak. Egyedül az embernek adta meg a gondviselés azt a tehetséget, hogy a lelkét megváltoztathassa, de akkor is
csak Isten akaratából, a krisztusi elvek követése által.
Ez tehát a lehető legmagasabb fokozat a fejlődésben:
a Krisztus követése által új életre támadt lélek állapota.
Idáig kell vezetni az emberiséget, hogy megújuljon.
Nem vesszük-e észre, hogy míg azok, kiknek hivatásuk a szentírási elvek hirdetése, sokszor meddő egyházközigazgatási vitákban, egyházi közhivatalok keresésében pazarolják erejöket, addig mindsűrűbben hangzik
a vád tanult, gondolkodó világiak részéről, hogy nem
azon elvek szerint cselekesznek, melyekről oly szépen
tudnak beszólni, s ha némelyekben megvan is a jóindulat ezen segíteni, az utat és módot már nem tudják
eltalálni. Nagy vád, erős vád, de be kell ismernünk,
hogy van igaz benne. És ezt a vádat sok ezer példányban mondja ki az az egyszerű mérnök, a ki „sok előkelő papi ismeretséggel dicsekszik", s a ki jól látta,
hogy a mennyei Atya akaratát azok sem cselekszik, a
kiknek kellene cselekedni, sőt azt is látta, hogy azoknak fogalmuk sincs arról, hogy mit kellene cselekedni.
Mit ajánlhat tehát mást, mint „hogy ha valaki
szűkölködik bölcseség nélkül, kérje Istentől, a kinél az
bőven van", s kérje az igazság, az önzetlenség, a szeretet lelkét, mely nem más, mint a Szentlélek, a melyet
azonban addig nem ad meg az Atya, míg a szentséggel
ellenkező érzések lakoznak szívünkben.
Megengedi az Atya, hogy a Sátán a világ mérlegébe századokon rakja le az őt dicsőítő cselekedeteket
és elveket és elcsalja még azokat is, a kik a Krisztus
képviselőjéül ajánlották fel magukat; — de mikor az
Úr szól, akkor pozdorjává törik minden szemét és kivettetik a szőlőmunkából a régi munkás és — érzi, hogy
az Úr rövid időn beleveti a mérlegbe az 0 fenséges
erejét.
A krisztusi életelv megmondja mindenkinek, hogy
Valóban hol székel a lélek, s hogy tulajdonképen mi is
a lélek?
Nagy Ferenez.

BELFÖLD
A szepesmegyei lelkészegyesület közgyűlése.
Lelkészegyesületünk jún. 26-án tartotta meg negyedik évi közgyűlését Késmárkon.
A napirend 9 órakor istentisztelettel vette kezdetét, az úrvacsora kiosztásával.
A tárgyalások a liczeum tanácstermében folytak
le. Weber Sámuel elnök megnyitó beszédében azt hangsúlyozta, hogy lelkészi állásában mindenki óvja meg
lelkében azt az idealizmust, a melyben a lelkesedés
szent tüzétől ihletve, szóval és tettel lankadatlanul építse
Istennek országát.
Bruckner igazgató a liczeum nevében üdvözölte
az egyesületi tagokat, sikert és áldást kívánván a tanácskozásra.
A tárgyalások a mult évi közgyűlés és a közgyűlések jegyzőkönyvei nyomán indultak meg.
A mult évben elfogadott és más lelkészi egyesületekkel is közölt, az istentisztelet egyöntetűségére vonatkozó tételek élénk vitára adtak alkalmat.
A határozat az Iőn, hogy bizottság küldetett ki,
a mely a mintaistentisztelet tervét ki fogja dolgozni.
Miután a vegyesházasságokról szóló röpiratot a
Luther-Társaság még mindig nem adta ki, Steinacker
bízatott meg egy olyan népiratka beszerzésével, a mely
alkalmas volna a népet felvilágosítani a térítvények
veszedelmessége felől.
Előadást tartott Treszler László: „A keresztyénség
lényegéről". A gondos dolgozatot köszönettel tudomásul
vették.
A paróchiális könyvtárról Ratzenberger Ferenez
tett jelentést. A könyvtár 56 művet foglal magában;
újabban pedig a következő művek fognak beszereztetni:
Eross: Apologetikája, Mikler: Egyházjogtana, továbbá
Walther Oszkártól: Für Luther, wider Rom, Thaten
Jesu in der Gegenwart, Pfennigsdorf: Christus im modernen Geistesleben.
A pénztáros jelentése szerint az egyesületi pénztár 443 koronát mutat ki. A megvizsgált számadások
helyeseknek találtattak és az ügyvivőnek a felmentvény
megadatott.
Néhai Dianiska András alelnök emlékezetét a
jegyzőkönyvben örökítettük meg s helyét Székely Gyula
főesperes által töltöttük be. Koch Aurél jegyző helyére
Dianiska Frigyes lett megválasztva.
Az indítványok közül a következőket említjük fel:
1. Ha a tagok közül valaki az élők sorából kiszólíttatnék, annak emlékezetét a következő közgyűlésen
valamelyik tag fogja felújítani és a dolgozat az egyesületi emlékkönyvben fog megörökíttetni.
2. Miután a mult századok fraternitásai a lelkészi
és községi ügyeken kivül glosszák formájában a megye
legnevezetesebb eseményeit is előadták és ezáltal a
történetre nézve is igen értékes műveket alkottak, mint

azt a Matricula Molleriana és Gloltziana-féle jegyzőkönyvekben tapasztaljuk az egyesület jegyzőkönyvei is ezentúl ily értelemben lesznek szerkesztendők.
Az értekezletet közebéd követte, a melyen Kovács
Sándor pozsonyi theol. tanár is megjelent. Több felköszöntőben üdvözölték az egyesületet s annak ügyvivőit, valamint a vendégszerető Késmárkot is, a mely
oly szívesen fogadta a gyűlés tagjait.
Weber S.

Az én amerikai utam.
Egyesek, igazán nem tudom, mi okból, azt szeretik
híresztelni, liogy én lemondtam a debreczeni egyetem
érdekében tervezett amerikai utániról.
Semmiképen sem szeretnék kétes színben tűnni
föl az engemet ismerő s a tervemmel rokonszenvező
nagy közönség előtt; azért a fentebbi hírt, nevem tisztessége érdekében, okvetetlenül rektifikálnom kell.
En nem mondtam le tervezett utazásom megvalósításáról !
A dolog ma így áll.
Az amerikai magyar reformátusok közül azoknak az
egyházmegyéje, a kik a hazacsatlakozás hívei, 1905. októberben tartott közgyűlésén elhatározta: kérvény intézendő hazai felettes főhatóságunkhoz, hogy hasson oda
az illetékes tényezőknél, hogy én ne bocsáttassam ki
tervezett utamra, mert ők határozottan tudják, hogy én
nem rokonszenvezem az ő hazacsatlakozási mozgalmukkal, a minek nyíltan kifejezést is adtam, s így ottani
működésemmel, tetteimmel és beszédeimmel talán többet
árthatnék a most már erősödni kezdő egyházmegyének,
mint a mennyit használnék.
Majd a haza nem csatlakozott magyar református
lelkészek közül 14-en, a kik mellé a hazacsatlakozottak
közül is odaállott egy 15-iknek, intéztek kérvényt tiszántúli egyházkerületi közgyűlésünkhöz, mely egyebek közt
így szól: „Mivel itteni személyes tapasztalataink alapján úgy gondoljuk, hogy Csiky tanár úr vállalkozása
anyagilag eredményes lesz, továbbá meg vagyunk győződve a felől, hogy kijövetele nagy erkölcsi hasznot
jelent úgy hazai egyetemes egyházunkra, mint az itt élő
magyar reformátusokra: alulírottak a magunk nevében
mély tisztelettel kérjük a főtiszteletű és méltóságos
egyházkerületi közgyűlést, hogy nevezett tanár úr részére
a megbízó levelet kiállítani méltóztassék, hogy azzal
egyházunkra dicsőséget és hasznot hozó útját mielőbb
megtehesse." Jelzi továbbá a kérvény, hogy a fennálló
szervezeti különbség nem képezhet utamat illetőleg
akadályt, mert a fennálló nézeteltérések lényegesen elsimultak, a személyes viták korszaka egyszersmindenkorra
lezáródott, s az óhajtott egység megvalósítására a közeljövőben kilátásuk van. A feliratot így zárják be: „Maradnak kiváló tisztelettel, mint az amerikai református
egyház magyar egyházmegyéjének és a más egyházi
szervezeteknek a magasztos eszmével rokonszenvező
l e l k é s z e i j ő 14 név, köztük néhány olyan, kik a haza

nem csatlakozottak által alkotott egyházmegyéhez sem
csatlakoztak, és mint mondám, még egy 15-ik is, legnagyobbrészben az Egyesült-Államok főemporiumaiban
működő magyar református lelkészek.
Mivel az engemet hívott amerikai magyar református lelkészek több mint kétannyian vannak, mint a
kik, a jó Isten tudja, micsoda behatás folytán, kibocsáttatásom ellen folyamodtak; mivel továbbá soraik közt
az itthon is legjobban ismert vezérembereket látom
szerepelni; mivel különben is adósok maradtak elleneseim annak a megmondásával, hogy mi ártalmára lehetnék én odakünn a haza csatlakozottak egyházmegyéjének, mikor már számtalanszor kijelentettem, hogy én
nem a magyarok, de az angol nyelvű protestánsok közé
megyek, s bizony nem igen fogok ott rá érni az amerikai
magyar reformátusok ügyes-bajos dolgaival foglalkozni:
élénk érdeklődéssel készültem nagy utamra, hogy azt
f. évi szeptember hó második felében megkezdhessem.
Ekkor jött közbe a San-Franciscót, egész Californiát s ezzel az egész északamerikai Egyesült-Államokat
ért, milliárdokat fölemésztett borzasztó vész. Látom az
amerikai lapokból, hogy nagy fájdalmat okozva sajog
ez a seb a hatalmas államszövetség sok-sok milliomosán,
s mert ilyen körülmények között nem várhatok miszsziómra olyan sikert, a minőt különben teljes joggal
várhatnék, mert hiszen nem előkészítetlen talajba hintegetném már a magvakat: kérvényt adtam be a főtiszt,
és mélt. egyházkerület közgyűléséhez, hogy ne a jövő
1906—7., hanem az azután következő 1907—8- tanévben mehessek ki missziói utamra.
Kérvényemben nagyon határozott szavakkal kimondtam, hogy tervemről egyáltalában nem mondok le, annak
létesítésétől épen nem akarok visszalépni, mert, azt tennem hitványság volna.
Ismétlem tehát, hogy én nem, mondtam le tervezett
utam megvalósításáról. Én nem vagyok szájhős, a ki feU
kötném valamely eszme vagy tárgy mellett a harangot,
hogy aztán meg szépen kibúvjak tett kijelentéseim kötelező hatálya alól.
A jövő évi tavaszi egyházkerületi közgyűléstől, ha
élek, kérni fogom az 1907—8. tanévre való kibocsáttatásomat. Addig a gazdag Amerika is kiheveri mostani
nagy veszteségét.
Debreczen.
Csiky Lajos.

Vegyesházassági statisztika.
A m. kir. központi statisztikai hivatal havi közleményei szerint Magyarországon az 1906. évi január havában 15,006 házasság köttetett. Ebből vegyesházasság
1429 (%-ban 9'53). Tiszta ág. h. ev. házasság 1101,
ev. ref, 2136. A gyermekek vallására vonatkozó 368
(%-ban 25'75) összes megegyezésből esik az apa vallására 163, az anya vallására 205. A róm. kath. egyház
javára 218, gör. kath. 19, gör. kel. 10, ág. h. ev. 25,
ev. ref. 94, izraelita hitfelekezet javára 2. Mint újdon-

ságot megjegyzem, hogy a vegyesházasságok kimutatásánál a január havi közlemények már a baptistákat is
besorozzák a többi felekezetek sorába s a megegyezésre
nekik is külön rovatot tartanak fenn. Januárban azonban
ily vegyesházasság és megegyezés nem fordult elő.
Horvát-Szlavonországokban január havában 2561
házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 32 ( % - b a n 1*35).
Tiszta ág. h. ev. házasság 35, ev. ref. 8. A gyermekek
vallására vonatkozó 6 megegyezésből esik az apa vallására 1, az anya vallására 5. Mind a 6 a róm. katholikus
egyház javára.
Az ág. h. ev. egyház vesztesége január havában a
róm. kath. egyházzal szemben Magyarországon, a 229
vegyesházasságnál előfordult 87 megegyezésből levonva
a nyereség-veszteséget: 39. Horvát-Szlavonországokban
a 8 vegyesházasságnál létesült 3 megegyezésből vesztesége : 3. Más hitfelekezetekkel szemben Magyarországon
a 115 vegyesházasságnál létesült 9 megegyezésből vesztesége : 7. Horvát-Szlavonországokban két ilyen vegyesházasságnál megegyezés nem létesült. A Magyarbirodalomban a róm. kath. és más hitfelekezetekkel szemben
összes vesztesége január havában: 49.
Az ev. ref. egyház vesztesége a róni. kath. egyházzal szemben Magyarországon, az 565 vegyesházasságnál
létesült 210 megegyezésből levonva a nyereség-veszteséget : 62. Horvát-Szlavonországokban a 3 vegyesházasságnál létesült 2 megegyezésből vesztesége: 2. Nyeresége más hitfelekezetekkel szemben Magyarországon a
213 vegyesházasságnál létesült 35 megegyezésből : 5.
Horvát-Szlavonországokban két ilyen vegyesházasságnál
megegyezés nem létesült. A Magyarbirodalomban a róm.
kath. és más hitfelekezetekkel szemben összes vesztesége
január havában: 59.
Február havában Magyarországon 34,498 házasság
köttetett. Ebből vegyesházasság 3204 (%-ban 9"29).
Tiszta ág. h. ev. házasság 1757, ev. ref. 2628. A gyermekek vallására vonatkozó 727 (%-ban 22'60) összes
megegyezésből esik az apa vallására 304, az anya vallására 423. A róni. kath. egyház javára 436, a gör. kath.
60, gör. kel. 29, ág. h. ev. 48, ev. ref. 151, az izraelita
hitfelekezet javára 3. Baptista házasság február havában
3 fordult elő, két tiszta, egy vegyes.
Horvát-Szlavonországokban február havában 5347
házásság köttetett. Ebből vegyesházasság 114 (%-ban
2" 13). Tiszta ág. h. ev. házasság 36, ev. ref. 10. A gyermekek vallásába vonatkozó 36 összes megegyezésből
esik az apa vallására 10, az anya vallására 26. A róm.
kath. egyház javára 30, gör. kel. 5, ev. ref. 1.
Á'z ág. h. ev. egyház vesztesége február havában a
róm. kath. egyházzal szemben Magyarországon, a 428
vegyesházasságnál előfordult 173 megegyezésből levonva
a nyereség-veszteséget: 95. Horvát-Szlavonországokban
a 11 vegyesházasságnál létesült 5 megegyezésből vesztesége : 5. Vesztesége más hitfelekezetekkel szemben
Magyarországon a 192 vegyesházasságnál létesült 22

megegyezésből: 4. Horvát-Szlavonországokban a 8 ilyen
vegyesházasságnál megegyezés nem létesült. A Magyarbirodalomban a róm. kath. és más hitfelekezetekkel szemben összes vesztesége február havában : 104.
Az ev. ref. egyház vesztesége a róm. kath. egyházzal szemben Magyarországon, a 939 vegyesházasságnál
létesült 372 megegyezésből levonva a nyereség-veszteséget : 132. Horvát-Szlavonországokban a 15 vegyesházasságnál létesült 9 megegyezésből vesztesége: 7.
Nyeresége más hitfelekezetekkel szemben Magyarországon, a 371 vegyesházasságnál létesült 56 megegyezésből : 6. Horvát-Szlavonországokban 5 ilyen vegyesházasságnál megegyezés nem létesült. A Magyarbirodalomban
a róm. kath. és más hitfelekezetekkel szemben összes
vesztesége február havában: 133.
Márczius havában Magyarországon 5634 házasság
köttetett. Ebből vegyesházasság 888 (%• ban 15-76).
Tiszta ág. h. ev. házasság 396, ev. ref. 2062. A gyermekek vallására vonatkozó létesült 202 (%-ban 22'69)
megegyezésből esik az apa vallására 101, az anya vallására 101. A róm. kath. egyház javára 75, gör. katholikus
4, gör. kel. 1, ág. h. ev. 23, ev. ref. 99.
Horvát-Szlavonországokban márczius havában 98
házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 4 (%-ban
4'08). Tiszta ág. h. ev. házasság 1, ev. ref. 2. A gyermekek vallására vonatkozó 2 összes megegyezésből esik
az apa vallására 1, az anya vallására 1. Mindkettő a
róm. kath. egyház javára.
Az ág. h. ev. egyház nyeresége márczius havában
a róm. kath. egyházzal szemben Magyarországon, a 129
vegyesházasságnál létesült 27 megegyezésből levonva a
nyereség-veszteséget: 1 (Első eset 11 év óta!) Horvát*
Szlavonországokban az egy vegyesházasságnál létesült
egy megegyezésből vesztesége: 1. Vesztesége más hitfelekezetekkel szemben Magyarországon a 116 vegyesházasságnál létesült 24 megegyezésből: 6. Horvát-Szlavonországokban egy ilyen vegyesházasságnál megegyezés
nem létesült. A Magyarbirodalomban a róm. kath. és
más hitfelekezetekkel szemben összes vesztesége márczius
havában: 6.
Az ev. ref. egyház nyeresége a róm. kath. egyházzal szemben Magyarországon, a 385 vegyesházasságnál
létesült 124 megegyezésből levonva a nyereség-veszteséget: 16. Horvát-Szlavonországokban az egy vegyesházasságnál létesült egy megegyezésből vesztesége: 1.
Nyeresége más hitfelekezetekkel szemben Magyarországon
a 214 vegyesházasságnál létesült 36 megegyezésből: 22.
Horvát-Szlavonországokban egy ilyen vegyesházasságnál
megegyezés nem létesült A Magyarbirodalomban a róm.
kath. és más hitfelekezetekkel szemben összes nyeresége
márczius havában: 37.
Homola István,
ev. lelkész.

MISSZIÓÜGY.
A Prot. Orsz. Árvaegylet 1905. évi
működése. *
Az Ur velünk volt a mi munkálkodásunkban is.
A súlyos idők és rossz évek daczára előbbre haladhattunk, munkásság és kitartás mellett árvaházunk fejlődött^
vagyonunk gyarapodott a Mindenható kegyelméből.
Árvaházunk állapotáról, vagyoni viszonyainkról,
számadásunkról és egyleti életünkről a következő jelentésünk tesz tanúságot.
I. Az árvaház állapota.
Tanügy,

egészségügy,

statisztika.

125 árvának lelki és testi ellátásáról gondoskodott
egyesületünk az elmúlt 1905. évben; tehát 22 növendékkel többet tartunk ma, mint tíz évvel ezelőtt, a mi
körülbelül 10,000 korona többkiadást vont maga után.
Saját árvaházunkban 101 növendéket neveltünk, a rozsnyói ev. árvaházban 15-öt helyeztünk el, fizetvén egynek
tartásáért évi 300 koronát, kilenczet pedig megbízható
családoknál ápoltattunk, a kiknek tartása egyenként
évi 200 koronába került.
Az összes 125 növendék között 37 budapesti és
88 vidéki illetőségű, vallásra nézve 63 evang. és 62
református volt.
Jótékonyságot gyakoroltunk azonban pénzsegélyek
kiosztásával is, mely czélra 4680 koronát fordítottunk.
Ilynemű segítésben 41 künnlakó árva részesült, a kik
között 13 intézetünk növendéke volt, kik mint középiskolai tanulók jeles tanulásukkal és példás magaviseletükkel érdemesítették magukat e jótéteményre.
Emberbaráti munkálkodásunk gyümölcsét élvezte
tehát összesen 166 szegény árva.
A nagy számban beadott felvételi kérvények közül
csak 23-at intézhettünk el kedvezően, mert csak ennyi
betöltendő hely állott rendelkezésünkre. Az új növendékek közül 14 iparosnak gyermeke, 1 rendőrkapitányé,
3 hivatalnoké, 1 gazdatiszté, 1 gyógyszerészé, 2 lelkészé,
1 főszolgabíróé.
Hat osztályú népiskolánkat az 1904—1905. tanévben 66 növendék látogatta, a kiknek évzáró vizsgálatai
június 19-én tartattak meg, Szőts Farkas választmányi
tag vezetésével. A szóbeli vizsgák után a növendékek
bemutatták kézi ügyességüket, a fiúk slöjdből, a leányok
varrásból és szabásból. A fiúkat Csernók Rezső, a
leányokat Petrik Janka tanították a kézimunkára, mint
bejáró tanítók. Középiskolákat látogató növendékeink
közül 3 a fasori ág. hitv. ev. fő-, 4 az ev. ref., 1 a
Damjanich-utczai áll. főgimnáziumba; 7 a Wesselényiutczai, 6 a nagydiófa-utczai községi polgári fiúiskolákba;
10 az aréna-úti polgári leányiskolába, 1 ugyanoda a
női kereskedelmi szaktanfolyamra, 1 az országos kis* Részletek az intézet 1905. évi értesítőjéből.

dedóvóképző-intézetbe és 1 a Bajza-utczai tanítónőképzőintézetbe jár. A kijáró növendékek összes száma 34.
Két leánynövendékünk a Rottenbiller-utczai háztartási
iskolát látogatja, a hol különösen a főzésre taníttatnak.
Az árvaházi tanító- és nevelőtestület tagja a következők : Brocskó Lajos igazgató, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, 31 éve működik intézetünknél. 2.
Tóbik János 1903. évi szeptember 1-én foglalta el
helyét, ugyanakkor 3. Rapp Jakab is. 4. Brocskó Lajosné
1898. évi november 18 óta munkálkodik nálunk. 5. Tibély
Margit 1901. évi szeptember 1-én jött hozzánk. A háztartást özv. Máchik Gyuláné, árvák anyja vezeti 1890.
évi május 1-je óta. Köszönettel megjegyezzük, hogy
Bárczy István székesfőv. tanácsos úr kértünkre megengedte, hogy tanítóink a községi tanítók részére, az új
tanítási módszer elsajátítása czéljából rendezett tanfolyamot látogathassák.
Az árvák kibocsátó ünnepét június 21-én tartottuk
meg szép számú közönség részvételével. Az ünnep az
árvák énekével kezdődött, mely után Sörös Béla ref.
lelkész szép beszédet mondott. Ezután Brocskó Lajos
igazgató búcsúzott el az intézetet végleg elhagyó növendékektől megható szavakban, a kiknek nevében Rácz
Margit old. kisdedóvó, ki intézetünkben 6 évig nevelkedett, mondott köszönetet a választmánynak jótéteményeiért és az intézetnek a gondos nevélésért. Végül
Sörös Béla imát mondott, a mire a meghatóan szép ünnepség az árvák énekévél fejeződött be. A távozók emlékül
egy újtestamentomot és első szükségleteik fedezésére
10—10 koronát kaptak. Kibocsátottunk 20 növendéket,
14 fiút és 6 leányt. A fiúk közül 3 az iparos, 3 a kereskedői
pályát választotta, 5 folytatja az iskolai tanulást, 3 visszakerült anyjához, illetve hozzátartozójához. A leányok
közül 1 kisdedóvói oklevéllel hagyta el az intézetet, 1
szolgálatba állott, 1 anyjának háztartását vezeti, 3 tanitónőképző-intézetekben folytatja tanulmányait.
A kibocsátottak között a Pique Dame-társaság
alapítványára 1898-ban felvett árvafiú is volt, a kinek eltávozásával az alapítványi hely megüresedvén,
annak betöltését kikötött jogánál fogva maga a társaság
intézte el, a mely, a mily lelkiismeretes körültekintést
tanúsít a felveendő árva kijelölése dolgában, épen oly
gondosan kiséri figyelemmel pártfogoltját, a míg az intézetben van, sőt, mikor azt már elhagyta, a miért tagjai
időnként megjelennek az árvaházban, hogy pártfogoltjuk
magatartásáról tudakozódjanak és ilyenkor igaz tanúságát adják jó akaratuknak és szeretetüknek árváik iránt,
így a folyó év elején is meglátogatták intézetünket és
mintegy másfél óráig időztek növendékeink körében,
mely alkalommal gazdagon megvendégelték árváinkat,
számszerint 101-et, a miért azok egyike hálás köszönetet mondott a jótevő uraknak. Jellemzésül felemlítjük a
következő epizódot. A társaság tagjainak távozása után
azt kérdeztük serdültebb növendékeinktől: „Az urak által
adott vacsorán mi volt a legjobb?" Arra azt felelték:
„"Minden nagyon jó volt, de legjobb volt a'jó urak nyá
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jassága". A társaság^ mely fennállása óta áldozatkészségével már sok hasznos szolgálatot tett a közjónak,
1885-ben alakult abból a czélból, hogy hetenként egyszer, a komoly munka után, az esti órákban szórakozzék a viszt asztalánál, de az anyagi érdek teljes kizárásával ; azért elhatározta, és pedig követésre méltóan,
hogy a játéknyereséget jótékony czélú intézmények támogatására fordítja. Elsőbben az árvaügynek tett szolgálatot akként, hogy a játéknyereséget tőkésítette mindaddig, míg az elérte a 8000 koronát, mint a melynek
kamatai kellő fedezetet nyújtanak egy. árvagyermek fenA szükséges 8000 koronás tőke 13 év alatt összegyűlvén, a társaság alapítványt tett a mi árvaházunkban
egy árva fentartására. A Pique Dame-társaság tagjai,
kik most egy más közintézmény javára játszanak, a következők: Bajza Lajos máv. felügyelő, Bielek Miksa műegyetemi tanár, Fleischer Péter tüzérőrnagy, Forcher
Adolf máv. igazgató-helyettes, Horváth Mihály ügyvéd,
Kéler Napoleon műépítész, dr. Iiéler Zoltán ügyvéd,
dr. Rónay Károly közjegyző, Zimmermann Ferenez nyug.
máv. felügyelő, Zsemberi Kálmán kúriai bíró. Fogadják
e helyről is mélyen érzett hálánkat az árvák nevében,
az irántuk már többszörösen tanúsított nagylelkűségükért.
Örömmel jelentjük, hogy a közelmúltban kibocsátott növendékeink közül többen önállóságra jutottak a
mult évben is. így Máchik Idát, végzett középiskolai
tanárnőt, a pápai ref. leánynevelő-intézethez nevezte ki
az egyházkerület. Káldy Lajos egy előkelő protestáns
úri családnál foglalt el nevelői állást. Kiss Jánost a
berettyóújfalui ref. egyház választotta meg tanítójának.
Továbbá Karácson Teréz, Winter Gizella és Garay
Ilona okleveles óvókat, volt növendékeinket, a közoktatási minisztérium állami óvókhoz nevezte ki, Maurer
Ferenez légszeszgyári hivatalnok lett, Benkó Gyula
mint építési rajzoló kapott alkalmazást, Csethe Istvánt
pedig posta- és távírótiszti állásra nevezték ki.
A fenkölt gondolkozásnak, az elismeréssel párosult
hálának szinte ritkaságszámba menő szép és megható
példáját adta Fábián Gyula úr, kolozsvári lakos, a
midőn 2000 koronát ajándékozott egyesületünknek alaptőkéje gyarapítására azért, hogy árvaházunkban nevelődött gyámfiából jellemes, munkaszerető és munkaképes
iparos lett.
Egyesületünk 46 évi működése idején 727 szegény
árvagyermeknek ügyét karolta fel és azok közül 602-t
bocsátott ki kebeléből, a kik, Isten dicsőségére legyen
mondva, úgyszólván kivétel nélkül jellemes és hasznos
polgárai lettek kedves hazánknak, a melynek önzetlen
szeretete vezeti egész munkásságunkat. Nem fejedelmek
és nagy urak, a középosztály lelkes tagjai alapították
és tartják fenn mai napig, úgymond egy jeles író, aztán
ekként folytatja egyesületünk ismertetését: „és mégis a
legelsők és legvirágzóbbak közé tartozik a protestáns
országos árvaház.
Több mint 600 árvát mentett meg a protestáns
árvaegyesület fennállása óta, a kik között vannak derék

iparosok, kereskedők, továbbá országos képviselők, írók,
orvosok, ügyvédek, lelkészek, tanárok, tanítók, jegyzők
és más tekintélyes polgárok. A tehetségesebb gyermekeket, taníttatja az egyesület. Az árvaház mai napig az
egyetlen nagyobb oly intézetünk, hol fiúk és lányok
együtt neveltetnek s így nevelésük sokkal családiasabb
jellegű, mint más intézetekben. Ez volt az első népiskola
hazánkban, mely a slöjdöt, az új kézügyességre nevelő
módszert 1893-ban meghonosította és azóta folyvást
gyakorolja. Az intézet iskolája felszerelés és vezetés
tekintetében minden méltányos kívánalmaknak megfelel,
de nem csak tanítanak itt, hanem nevelnek is, igyekeznek minden tekintetben elfeledtetni a szegény gyermekekkel szomorú sorsukat, fejleszteni bennük a kedélyt
és idealizmust. Kirándulások, társasjátékok napirenden
vannak és a nagy szünidő részét hegyek között, szabadon töltik.
Az ezeréves kiállítás alkalmából az árvaház igazgatója megírta az intézmény történetét s jelen állapotát.
Érdemes e könyvet megszerezni.
Nemes lelkesedéssel és kitartó munkával nagy dolgokat alkothatunk nagy nevek nélkül is. Fényes, követésre méltó példa rá a protestáns országos árvaház. Szomorúan kérdjük: miért nincsen minden megyében, minden
nagyobb városban ilyen intézet? Nincs elég ember, ki
megértené a tehetetlen árvák könnyeit, ki tudná, hogy
kevesen vagyunk és az elzüllésnek indult embert megmenteni nemcsak emberbaráti, hanem egyúttal hazafiúi
kötelesség?"
E szép ismertetést egyesületünkről jeles írónk és
tudósunk, a gyermekvédelem örökemlékű bajnoka, a mult
évben elhunyt György Aladár írta néhány évvel ezelőtt,
a kinek nemes gondolkodását és puritán jellemét Jókai
Mór oly szépen méltányolta „Lélekváltság" czím gyönyörű
elbeszélésében. A nemes emberbarát áldott emlékét
őrizzük meg mi is körünkben.
Közöltük e czikkelyt azért, hogy eleget tegyünk
több érdeklő részéről kifejezett ama óhajnak, hogy ez
évi jelentésünkben ismertessük főbb vonásokban egyesületünk munkálkodását. A czikkelyben találóan mondja
az író, hogy a lelkesedés és kitartás virágoztatta fel
intézményünket, mert csakugyan az igaz szeretet Istenhez
és a lelkes, de munkás szeretet kedves hazánkhoz, azok
az eszményi kötelékek, melyek egyesületünk fentartóit
összefűzték a múltban és egymáshoz kapcsolják ma is
szent czélunk érdekében. Vajha minél többen honfitársaink
közül megértenék a dicsőült írónak czikkelye végén mondott, az önzetlen hazaszeretet sugalmazta intelmét és
minél többen állnának azok sorába, kik azt vallják és
igazuk van, hogy az emberbaráti intézmények áldozatra
kész támogatása : hazafiúi kötelesség.
Áttérve az intézeti egészségügyre, jelentjük, hogy
egészségi szempontból a mult évben is kitelepítettük
növendékeinket Zebegénybe, a Duna mellett fekvő Hontmegyei községbe, a mely természeti előnyeinél fogva
kiválóan alkalmas hely a gyermek testi erőinek fejlesz-

tésére. Itt töltötték a nyarat július és augusztus hónapokban, megerősödvén testben és lélekben. A nyaralással
elért egészségi jó eredmények részben annak is tulajdonítandók, hogy árváink gyakran és hosszan időztek a
község mellett elterülő lombos állami erdőkben. A nagyméltóságú m. kir. földművelési minisztérium szíves engedélyéből használhatták üdülésre az erdőnek e ezélra
kijelölt részeit, mely kegyességeért mély köszönetet
szavazunk a minisztériumnak.
A kereskedelemügyi m. kir. miniszter úr őnagyméltósága a nyaralás elősegítésére, a személy- és podgyászszállítást a vasúton díjtalanul engedélyezte; a Macher és
Roszner szállítóczég pedig most már 16-szor díjtalanul
végeztette a málhaszállítást a fővárosban az el- és visszautazáskor. E nagylelkűségükért mély köszönetet mondunk
a kereskedelmi minisztériumnak, valamint a czégtulajdonos uraknak.
Az egészségi állapot általában kedvező volt, habár
február hónapban 8 kanyaró eset fordult elő 25 napi időközben. A betegek közül 6-an a Stefánia gyermekkórházba vétettek fel, a hol kitűnő gondozásban és gyógykezelésben részesültek teljesen díjtalanul, a miért a kórház igazgatójának: dr. Bókay János egyetemi tanár
úrnak, választmányunk lelkes tagjának hálás köszönetet
szavazunk. Szívesen mondunk köszönetet dr. Csákberky
Dezső VII. kerületi tisztiorvos úrnak is, hogy a ragály
idején gyakran meglátogatta intézetünket, úgy buzgó és
erélyes óvintézkedéseiért.
Higiénéi szempontból elláttuk az intézetet 25 Pickféle szellőző-készülékkel, a mi 600 koronába került, a
kert szabad területét meghordattuk szentmihályi kavicscsal, a mosókonyhát betonoztattuk, az előbbi 300, az
utóbbi 238 koronába került; a kertben 149 korona költséggel szén-hamugyűjtő aknát készítettünk, a folyosón
a fal lábazatának egy részét olajfestékkel vonattuk be.
Az egészségügyet, valamint az orvosi teendőket
dr. Szontagh Félix kórházi főorvos, egyetemi magántanár úr vezeti már 16 év óta, a sebészeti műtéteket
az elmúlt évben is dr. Haberern Pál főorvos, egyetemi
magántanár úr szívességből díjtalanul végezte, hasonlóképen dr. Krepuska Géza egyetemi magántanár úr a
fülbajokat. Fogadják elismeréssel egybekötött köszönetünket emberbaráti munkálkodásukért.
Szórakozásban, örömben is gyakran részük volt
árváinknak. Uzsonnával megörvendeztették őket: Kovácsy
Sándorné, a Pique Dame-társaság, Kerstinger Istvánné,
egy magát megnevezni nem akaró úrhölgy, Weingruber
Ignácz, a városligeti fővárosi pavillon bérlője, a kinek
a szívességéből egy czirkuszi előadást is megnézhettek,
továbbá dr. Szontagh Félix ós mások is névnapjaik alkalmából.
(Folyt, köv.)

IRODALOM.
A Sárospataki Ref. Lapok felelős szerkesztője:
dr. Zsindely István, betegeskedése miatt lemondott a
lap további vezetéséről. A lap felelős szerkesztését az
eddigi társszerkesztő : dr. Rácz Lajos vette át.
A Gyertyánffy—Kiss—Radó-féle ABC és olvasókönyvek, a melyek eddig Méhner V. kiadásában jelentek meg, most, az új népiskolai tantervnek és utasításoknak megfelelően átdolgozva, a Franklin-Társulat által
adattak ki. A derék kézikönyveket Baksay Sándor,
dunamelléki püspök, az esperesekhez intézett körlevélben
ajánlotta a kerületi iskolaszékek figyelmébe.
Torna-szergyakorlatok. Különös tekintettel az elemi
iskolákra, továbbá kezdő, haladó és képzett tornászok
számára. 280 ábrával. írta Maurer János, a Nemzeti
Tornaegylet művezető-igazgatója. II. bővített kiadás. Ára
2 kor. Kapható Kókai Lajos könyvkereskedésében, Budapesten. — A derék munkát, a mely a szertornászatot,
elemeitől kezdve a legmagasabb fokig ismerteti és tiszta,
világos ábrákkal szemlélteti, melegen ajánljuk a tornatanárok, a tanítók és minden tornászatot kedvelők figyelmébe.
„Vallásos estélyek és iskolai ünnepélyek szavalókönyve" czím alatt vallásos estélyeken szavalásra alkalmas, vallásos és hazafias költeményekből egy gyűjteményt
szándékozik kiadni Fülöp József körmendi ref. lelkész,
ha vállalkozása megfelelő pártolásra találna. A kötet
10—15 ívre fog terjedni, és a költeményekhez szavalási
utasításokat is óhajt csatolni a kiadó. Ára 3—4 korona
lesz. A megrendelést még e hó folyamán kéri, hogy a
kiadás lehetősége felől tájékozva lehessen.
Imádságok és elmélkedések evangelikus reformált vallású ifjak és leányok számára. írta Csiky Lajos,
debreczeni ref. theol. akad. tanár. Csiky Lajos ezen
újabb munkáját, a mely a békésbánáti egyházmegye
pályadíját nyerte el s annak kiadásában is jelent meg,
addig is, míg részletesebben ismertethetnénk, ajánljuk
olvasóink, különösen pedig a vallástanárok és a katecheták figyelmébe. Kapható a könyv Hegedűs és Sándor, debreczeni könyvkereskedőknél, különböző kiállításban, a melyek közül a legolcsóbb 1 K 20 fill.-, a
legdrágább 12 kor.
Neveléstan, n-dik kötet. A lelki élet ismertetése,
tekintettel a nevelés feladataira. Vezérfonal a tanító- és
tanítónőképző-intézetek II. osztálya számára. írta Sáfrány Lajos, nagyváradi tanítónőképző-intézeti igazgató.
Ára 3 kor. Kapható Hegedűs és Sándor könyvkereskedésében, Debreczenben. Ismertetésére még visszatérünk.

EGYHÁZ.
A bányakerületi püspökválasztás. A bányai evang.
egyházkerület kiküldött bizottsága f. hó 9-én bontotta
fel a Bachát Dániel elhunyta folytán megüresedett püspöki tisztre beérkezett szavazatokat. A szavazás nem
vezetett teljes eredményre, a mennyiben a jelöltek közül
egyik sem nyerte meg az abszolút többséget. Beérkezett
összesen 357 szavazat, a melyből Scholtz Gusztáv, budai
esperes-lelkészre 152, Szeberényi Lajos Zsigmond, békéscsabai lelkészre 108 szavazat esett. Nagyobb számú szavazatot kaptak még: Veress József, Petrovics Soma és
Belohorszky Gábor esperesek. A bizottság ennek alapján
pótszavazást rendelt el Scholtz Gusztáv és Szeberényi

Lajos Zsigmond között. A két jelölt ügye, a mint látjuk,
nem csupán egyházi, hanem nemzetiségi ügy is. Scholtz
Gusztáv a magyar, Szeberényi pedig a tót párt jelöltje.
De épen ebből kifolyólag, a nélkül, hogy a választásba
be akarnánk folyni, rokonszenvünk Scholtz Gusztáv felé
hajlik ; mert; megvalljuk, nem szeretnénk, ha a bányai
egyházkerület életében ós annak a ref. egyházzal való
Viszonyában az a szellem érvényesülne, a mely Szeberényi
L Zsigmondot jellemzi.
Lelkészválasztás. A magyarbarnagi reform, gyülekezet Szakonyi József, nagyvázsonyi lelkészt hívta meg
lelkipásztorává, a ki azonban még nem nyilatkozott a
meghívás elfogadása iránt. — A szapnyárádi ref. egyház
Szij Sámuel, szendi lelkészt hívta meg lelkipásztorává.
Tanácsbíróválasztás. Az abauji ref. egyházmegye
lelkészi tanácsbiróivá Czidky Endre, felsődobrai és Kiss
Lajos, garbóczbogdányi lelkészeket, világi tanácsbiróivá
pedig Dobozy Istvánt és Kóczán Györgyöt választotta
meg. — A nagyszalontai ref. egyházmegye Bagdi János,
anti lelkészt választotta meg tanácsbírójává.
Zsinati képviselőválasztás. A tiszántúli ref. egyházkerület a Dókus Gyula rendes zsinati taggá megválasztásával megüresedett zsinati póttagságra Csorna
József, abauji egyházmegyei tanácsbírót választotta meg.
Lelkészi értekezlet. A kaposvári ref. lelkészi kör
jtín. 28-án tartott értekezletén kimondta, hogy a reverzálist adókkal szemben, a pasztorális prudenczia mellett,
érvényesíteni fogja az egyház fegyelmi jogát; hogy az
interkaláris jövedelmek továbbra is az egyházmegyei pénztárba fizettessenek be; hogy a lelkészfizetési naturálék
kozíil a gabona, fa és a közmunka ne váltassék meg
egyszer s mindenkorra; hogy a lelkészi jövedelmek a
kongrua szempontjából újból számíttassanak fel; hogy
az 1907-re nyerendő államsegély teljesen az adóterhek
leszállítására fordíttassék ; hogy a 48. XX. teljes végrehajtása megbeszélésére prot. kongresszus tartassék s a
48. XX. ügye a presbitériumokkal megismertessék.
Lemondott lelkész. Irsay József, kolozsvári lelkész,
a kit legutóbb a gyalui kerület választott meg képviselőjévé, lemondott lelkészi állásáról, bár a presbitérium
többsége engedélyt adott neki arra, hogy magát segédlelkész által helyettesítse a gyülekezetben.
Hírek Amerikából. Kuthy Zoltán, a hazai egyházhoz csatlakozott magyar ref. egyházmegye esperese
jún. 14-én kezdte meg a gyülekezetekben a kanonika
vizitácziót. — Az egyházmegye f. hó 17-én Phönixvilleben
fogja megtartani közgyűlését. — A tvindberi magyar ref.
egyház f. hó 1-én szentelte fel nagy ünnepélyességgel
új templomát és iskoláját.
Egyházmegyei gyűlések. A mosoni evang. egyházmegye jún. 27-én tartotta meg közgyűlését Zuráriyban.
A tanítói kar éneke és Hajsó Gusztáv, levéli lelkész
imádsága után Ringbauer Gusztáv esperes olvasta fel
az egyházmegye valláserkölcsi és anyagi élete minden
mozzanatát felölelő jelentését. A Zsedényiánumra Gráf
Samu és Matther Samu zurányi tanítókat hozták javaslatba. Az esperességi tanítóegyesület beterjesztett jegyzőkönyve alapján kimondták az egyházmegyei iskolai
bizottság megalakítását, a melynek egyik főfeladata lesz,
hogy keresztül vigye az iskolák rendszeres megvizsgálását. Az egyházmegyei törvényszék tagjává Seybold
Károly, zurányi lelkészt választották meg. Schöpf Sándor,
rajkai felügyelő indítványára kimondták, hogy a gyűlés
jegyzőkönyvét ezentúl magyar nyelven is fogják vezetni
s magyarul is ki fogják adni. Magyar jegyzővé dr.
Steltzert választották meg. — A győri evang. egyházmegye
jún, 29-én gyűlésezett Győrött. Horváth Sámuel esperes

jelentése, valamint a számvevőszéki és az iskolai bizottság jelentései szerint az egyházmegye gyülekezeteiben
mindenek ékesen és jó renddel folynak. A kőszegi leányiskolára és a kerületi tápintézetre eszközölt gyűjtés
383 kor. 78 fillért, a gyámintézeti gyűjtés 845 korona
65 fillért, a Bocskay-emlékünnepélyi offertorium 205 kor.
68 fillért eredményezett. Örömmel vették tudomásul,
hogy a győri gyülekezet lelkészei fizetését 4000 koronára
emelte fel. A Zsedényi-díjra Smikli János, ménfői tanítót
hozták javaslatba. A kerületi gyűlésre képviselőkül világi
részről dr. Fischer Sándort és Latesz Jakabot, lelkészi
részről Madár Mátyást és Iso Yinczét küldötték ki.
A r. kath. autónomia ügye. Gróf Apponyi kultuszminiszter felhívta a herczegprimást, hogy miután a r. kath.
autonomia ügyét megoldásra kívánja vezetni: közölje
vele minél előbb az autonomiai kongressus által kidolgozott szervezeti szabályzatot illetőleg a püspöki kar
véleményét.
A vasi felső evang. egyházmegye f. hó 19-én,
Felsőlövőn tartja meg közgyűlését.
Majd később ! Az 1848. XX. megfelelő végrehajtását illetőleg a Wekerle-kormányba vetett reményeink
napról-napra gyengülnek, miután a miniszterelnök és a
kultuszminiszter nyilatkozataiban nemhogy előrehaladást
nem, hanem épen visszafejlődést konstatálhatunk. Mi elmondtuk már véleményünket, hogy a megígért 3 millió
nem megfelelő végrehajtása a törvénynek s hogy az
igéret is csak akkor volna olyan, a mire építeni is lehet,
ha sürgősen törvénybe foglaltatnék. Ezzel szemben
Wekerle Sándor miniszterelnök f. hó 10-én Veress
Józsefnek adott válaszában azt jelentette ki, hogy „a
protestáns egyházakra nézve már ezt a kérdést többékevésbé megoldottnak tekinthetjük," a mi, ha megmagyarázod, körülbelül azt jelenti, hogy ha még talán
cseppen is valami, de csurranásra ne igen várjanak a
protestánsok. S nyilatkozatához még azt is hozzáfűzte,
hogy a 3 millió állandósítását is csak „később kívánja
törvényhozásilag biztosítani." Marad tehát továbbra is
csak a kormány jóindulata. A törvényileg való biztosítás úgy látszik, majd csak akkor fog megtörténni, ha
a junctini szerint meglesz a rkath. autonomia és „teljesebben" fog végrehajtatni az 1848. XX. a rkath. egyházra nézve is, a mely ügyben, a mint olvassuk, az
ősszel lesz püspöki tanácskozás. Kíváncsian várjuk, hogy
hivatalos kormányzó hatóságaink szóvá fogják-e tenni
ezt a taktikázást s lesz-e bátorságuk erélyesen sürgetni
a törvényhozás által biztosítandó sürgős végrehajtást?!
A kecskeméti ref. egyház presbitériuma f. hó
8-án tartott ülésében az énekvezér-vallástanítói állásra
egyhangúlag megválasztotta Kremán Sámuel nagykunmadarasi orgonista-énekvezért, a kit a 18 versenyző
közül, a biráló szakbizottság, mint versenytársai között
legkiválóbbat első helyen ajánlott, Ugyanezen ülésén
intézte el a presbiterinm a néhai Mihó László volt
énekvezére özvegyének ellátása kérdését is, akként, hogy
a semmi jogigénnyel sem biró özvegy részére holtig
való lakást, 240 koronát, két öl tűzifát rendelt évi
kegydíjul, ezenkívül kimondotta, hogy elhunyt kántorának
Zoltán nevű 10 éves fiát fogadott fiaként tartja és
taníttatja főgimnáziumában.
I S K O L A .
Az állami tanítók kívánságai. Az állami tanítók
képviseletében mintegy 500 tanító és tanítónő gyűléskezett f. hó 10-én Budapesten, a végből, hogy kivánsá-

gaikat memorandum alakjában terjesszék be a kormányhoz
és a törvényhozáshoz. A memorandumban a következőket
kívánják: 1. Mondják ki törvényesen és véglegesen, hogy
az állami tanító állami tisztviselő. 2. A tanítói oklevelet
tegyék egyenlővé az érettségi bizonyítvánnyal. 3. Az
állami tanítók, mint állami tisztviselők, fizetési minimum
és anyagi előhaladás tekintetéből egyenlő elbánásban
részesüljenek azokkal az állami tisztviselőkkel, a kiket
érettségi bizonyítvány alapján alkalmaznak. Rangsoruk
is legyen ezeknek megfelelő. 4. Az állami tanítókat
vegyék ki a tanítói nyugdíjintézet kötelékéből, s mint
állami tisztviselőknek az állam adjon végellátást. 5. Az
állami tanítók pragmatikáját az állami tisztviselőkével
együtt állapítsák meg. A tanító működésének megbirálásánál zárják ki a laikus tényezőket és úgy szabályozzák a fegyelmi eljárást, hogy a tanító politikai függetlenségét megóvják. 6. A szolgálati időbe számítsák be
a más jellegű (községi vagy felekezeti) iskolánál eltöltött összes szolgálati éveket. 7. A tanítókat egy próbaév
után nevezzék ki állásukra s tiszteletdíjukat a Széli-féle
javaslat szerint szabják meg. Az igazgató külön díja
az osztályok száma szerint 400, illetőleg 600 kor., mely
összeg a nyugdíjba is számítson. 8. A tanítók tíz százaléka igazgatói czímet és 400 kor. pótlékot kaphasson.
— Az elfogadott memorandumot küldöttségileg nyújtották
át Wekerle miniszterelnöknek és gr. Apponyi közoktatásügyi miniszternek, a kik legteljesebb jóindulatukról
biztosították a tanítóságot.
Hírek a sárospataki főiskola köréből. A jövő
1906—1907. iskolai évre a főiskola közigazgatója dr.
Meczner Sándor marad ; theologiai dékán marad Rohoska
József, jogi dékán lesz dr. Finkey Ferenez. A theol.
segédtanári állással egybekötött seniori hivatalra Karászy Benő, végzett theol. választatott meg. — Az iskolai
év végén megtartott lelkészképesítő vizsgálatok nagy
csalódást szereztek. Az első képesítő vizsgálatra 21
végzett theologusnak kellett volna előállani és előállott
5 és 2 javító; a második képesítő vizsgálatra pedig
csak 11 segédlelkész. A kandidátusoknak ez a tömeges
visszamaradása a vizsgáló bizottságot arra indította, hogy
a tanári kar által vizsgálati szabályzatot dolgoztasson
ki, a mely lehetetlenné tegye, hogy egyesek évekig is
hordozhassák, mint exmittált növendékek és segédlelkészek a palástot, a nélkül, hogy vizsgálataikat letették
volna.
Debreczen városa és a főiskola. Debreczen városa
f. hó 3-án tartott közgyűlésében kimondotta, hogy a két
bölcseleti tanszékre már megajánlott évi 10,000 koronát
folyósítani fogja, mihelyt az egyházkerület igazolja a
tanszékek felállítását. Ugyanebben a közgyűlésében,
hosszabb és heves vitatkozás után 400,000 koronát szavazott meg a ref. főgimnázium új épületének költségeire.
Nyugdíjazás. A vallás- és közoktatásügyi miniszter
Szálontay Sándornak, a kecskeméti ref. főgimnázium
nyugalomba vonuló tanárának 4040 korona nyugdíjat
engedélyezett.
Lelkészképesítö vizsgálatok. A tiszántúli ref. egyházkerület elnöksége a folyó évben tartandó lelkészképesítö vizsgálatokat szeptember hó 11. és következő
napjaira tűzte ki. Vizsgára jelentkezés szeptember hó
10-én d. u. 4 órakor történik a püspöki hivatalban, a
hol a vizsgálatra jelentkezők a további teendőkről is tájékozást nyernek. Jelentkezés alkalmával az első vizsgát
tevők végbizonyítványaikat, a második vizsgát tevők első
lelkészképesítő és esperesileg megerősített szolgálati bizonyítványaikat magokkal vinni kötelesek, különben a
vizsgálatra nem bocsáttatnak. A második vizsgát tevők

a) egyházi beszédet készítenek I. Tim. IV. 16. alapján;
„Gondot viselj magadról" stb. A beszéd elő- és utóimádsággal készítendő és megtanulandó; b) kátémagyarázatot írjanak a XXXII. Űrnapra szóló 86—87. kérdések felett „a háládatosságról". Az első vizsgálatot tevők
szabadon választott tétel fölött disszertácziót készítenek.
Mindkét vizsgát tevők dolgozataikat augusztus hó l-ig
küldjék be a püspöki hivatalba.
A budapesti ref. egyház 1905—1906. évi vallástanító munkájáról számol be a hozzánk is beküldött
és Lic. Kováts Lajos katecheta testületi elnök által
szerkesztett értesítő. Az egyház megbízásából vallástanítással foglalkozók négy kategóriába tartoznak. Vannak
állandósított katecheták, segédlelkész vallástanítók, óraadók és az egyes intézetek által külön alkalmazottak.
A lefolyt iskolai évben volt 7 állandósított katecheta,
7 segédlelkész vallástanító, 11 óraadó és 4 az intézet
által alkalmazott. Összesen tehát 29 egyén foglalkozott
vallástanítással. Ez a 29 vallástanító tanított 78 elemi
iskolában, 67 központon, 36 polgári-, felső leány- és
kereskedelmi iskolában, 29 központon, 23 gimnáziumban,
reáliskolában és képezdében, 10 központon. Az adott
órák száma 397 volt, a melyből az egyház fizetett 336
órát. A vallástanítók javadalmazására az egyház 39,564 K
40 fillért költött. Vallástanításban részesült 4685 elemi
iskolai, 983 polgári-, felső leányiskolái és kereskedelmi
iskolai, 503 középiskolai és képezdei, összesen 6171
tanuló. — Ezek az adatok világosan mutatják, hogy a
budapesti egyház mily nagy munkát végez a vallástanítás terén, s e munkának nagyságával és fontosságával
szemben bizony indokolatlan az a panaszkodás, hogy a
budapesti egyház a káplánok tekintélyes részét lefoglalja.

GYÁSZROVAT.
Tóth János, karancsi ref. lelkész temetése felől
a következő értesítést vettük: A végtisztességre az egyházmegye baranyai részének a papsága és tanítói csaknem teljes számmal megjelentek. Á gyászudvaron a
karancsi egyházi énekkar gyászdala után Kulcsár Sándor, herczegszőllősi lelkész imádkozott, majd a tanítói
kar énekelt. A koporsót négy lelkész vitte be a templomba, a hol Kontra János, csúzai lelkész tartott gyászbeszédet. A temetőben Józan Dániel, rétfalui lelkész
mondott gyászbeszédet és a helybeli ós a tanítói kar
énekelt.
Örtel János, vízaknai ref. lelkész, 38 évi hivataloskodás után, 64 éves korában, f. hó 1-én elhunyt.
Nyugodjanak békével!

KÜLÖNFÉLÉK.
Az új félév kezdetével tisztelettel kérjük olvasóinkat előfizetéseik megújítására; nagy számú hátralékosainkat pedig díjaik sürgős beküldésére.
A legújabb gyógyirány, mely sikerei révén a
társadalom legjobb és legműveltebb köreiben nagyban
terjed: a vérgyógyítás (hemopátia), mely kizárólag a
vér gyógyításával gyógyítja a neuraszténiát és egyéb
idegbajokat, továbbá asztmát, gyomor-, szív- és vesebajokat, köszvényt és görvélykórt és ezen kezelési móddal
a jelenleg általában dívó kezeléssel szemben feltűnően
jobb eredményeket ér el. Ezen gyógymód megalapítója

dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki visszatérve az évezreden át uralkodó liumoralpathologia elvekhez, csakis a
test nedveinek kóros elváltozásaiban keresi a fent felsorolt betegségek okát és gyógykezelésük által a gyógyulást. Ezen kezelési módra felhívjuk mindazok figyelmét,
kik a fent felsorolt betegségek egyikében szenvednek,
hogy mielőtt valamely fürdőbe vagy gyógyintézetbe mennének, keressék fel ezen gyógymód megalapítóját és
egyedüli művelőjét: Kovács J. dr.-t, kinek ezen czélra
teljesen berendezett rendelő - intézete Budapesten, V.
Váczi-körút 18., I. emelet alatt van.

PÁLYÁZATOK.
P á l y á z a t .
A kecskeméti államilag segélyezett ev. ref. főgimnáziumhoz az 1906/7-ik iskolai évre egy rendes tanszékre pályázat hirdettetik.
Pályázhatnak a magyar és német nyelvből oklevéllel
bíró, esetleg még oklevéllel nem bíró, de legalább szakvizsgálatot tett egyének.
A tanszék javadalma, ha rendes tanár választatik,
2400 korona törzsfizetés, 480 korona lakásbér és öt ízben
200—200 korona korpótlék és jogosultság arra, hogy a
megválasztott rendes tanár szolgálata arányában a főgimnáziumban rendszeresített 2600, 2800, 3200 korona
törzsfizetéssel s a két utóbbi esetben 600 korona lakásbérrel javadalmazott fokozatba előlépjen.
A fokozatba lépésnél ezen intézet szolgálatában
helyettes és rendes tanári minőségben töltött évek egészben ; más protestáns középiskola szolgálatában töltött
rendes tanári évek 3/4 részben; más jellegű, nevezetesen
állami, községi vagy más felekezeti középiskolában töltött rendes tanári évek 2 / 4 részben; a Jcorjtótlék folyósításánál pedig bármely hazai középiskolában rendes tanári
minőségben töltött évek beszámíttatnak.
Ha helyettes tanár választatnék, javadalma 1600
korona.
A megválasztott rendes tanár jogosult ós kötelezett
tagja az országos tanári nyugdíj- ós gyámintézetnek,
azonban tanszéke után a fentartó egyházközségre kirótt nyugdíjjárulék 40%-át a tanár tartozik viselni.
A megválasztott rendes tanár alkalmazása egy évig
ideiglenes jellegű s csak azután fog véglegesíttetni.
A kellőleg felszerelt, t. i. a születést, vallást, képesítést, eddigi tanári szolgálatot, hadkötelezettségi viszonyt
ós egészségi állapotot igazoló okmányokkal ellátott kérvények f. évi július 31-ig alólírotthoz nyújtandók be.
Csak ev. ref. vallású egyének pályázhatnak.
A megválasztott tanár állását f. évi szeptember
1-én elfoglalni köteles.
Kecskemét, 1906 július 6.
Katona Mihály,
ev. ref. főgimn. igazgató.

Pályázat.
•

A dunántúli ev. ref. egyházkerület pápai főgimnáziumánál az 1906—1907. tanévre" betöltendők lesznek a
következő tanári állások:
1. Egy rendes tornatanári állás ;
2. egy helyettes tanári állás magyar-latin szakcsoporttal ;
3. egy helyettes tanári állás latin-görög, esetleg
magyar-német szakcsoporttal.

A tornatanár javadalmazása: a) 1800 K törzsfizetés,
b) 300 K lakáspénz, c) 100 K ötödéves korpótlék, három
ízben. Kötelessége: heti 20 tornaóra tartása s a játékdélutánok vezetése külön díjazás nélkül.
A helyettes tanárok javadalmazása 1600 K. Kötelességük : szakjuk körébe eső, esetleg más tárgyak tanítása, heti 20 óráig.
A tornatanárt, ki jogos és kötelezett tagja az 1894.
XXVII. t.-cz. alapján létesített orsz. tanári nyugdíjintézetnek, a dunántúli ev. ref. egyházkerület közgyűlése
választja, egy évi sikeres szolgálat után ugyanaz erősíti
meg állásában is; a helyettes tanárokat az igazgatótanács alkalmazza.
Felhivatnak azon tanárok és tanárjelöltek, kik a
fentebb nevezett állások valamelyikét el akarják nyerni,
hogy kellően felszerelt folyamodványukat (érettségi bizonyítvány, tanári oklevél vagy vizsgálati értesítő, szolgálati bizonyítvány, orvosi bizonyítvány, katonai igazolvány)
a tornatanári állásra a dunántúli ev. ref. egyházkerülethez, a helyettes tanári állásokra pedig a főiskolai igazgató-tanácshoz czímezve 1906 augusztus 10 ig küldjék be,
Czike Lajos kir. tan., főiskolai gondnokhoz (O-Szőny,
Komárommegye).
Az állásokat 1906 augusztus 31-én kell elfoglalni.
Kelt Pápán, 1906 július 5-én.
Czike Lajos,
Molnár Béla,
főisk. egyházi gondnok.

főisk. világi gondnok.

P á l y á z a t .
A kecskeméti ev. ref. egyház pályázatot hirdet a
várostól 20 kilométernyi távolságra eső, Szentkirály-AIpár
puBzta,ielökönyörgő-vallástanüói állásra. Ez állás javadalma:
I. Mint vallástanítónak:
1. Az egyház pénztárából évnegyedi előleges részletekben fizetve 1500 (ezerötszáz) korona.
2. Korpótlók az 1901. évi január 1-sőtől számított
5—5 évenként, öt ízben 100 (egyszáz) korona.
3. A működési területén fennálló 8, azaz nyolcz
pusztai iskolába való járáshoz megkívántató fuvar átalánya fejében 400 (négyszáz) korona.
II. Mint előkönyörgönek:
4. Egyszáz korona az egyház pénztárából, a fentebbi összegekkel egyidejűleg évnegyedenként előlegesen kiszolgáltatva.
5. 5 (öt) 600/1600 kat. hold föld haszonélvezete,
melynek földadóját, valamint a rajta levő épületek tűzkár elleni biztosítási díját az egyház fizeti. Megjegyeztetik, hogy az 5 (öt) 600/1600 kat. hold földterületben
a lakhely és udvar, valamint a templom és azt környező
tér, úgy a főutakról bevezető két út területe is bennfoglaltatik.
6. Tisztességes lakás Szentkirály-pusztán, mely áll
3 szoba, konyha, éléstár, pincze, padlás és a hozzátartozó melléképületek, ú. m. istálló, kocsiszín, sertés-ól
szabad használatából. Az összes épületek külső tisztogatása ós tatarozása a tulajdonos egyház feladata, belső
tisztogatása pedig a beköltözés alkalmán túl következő
időben az elokönyörgő-vallástanító kötelessége.
Ez állás kötelességei:
I. Mint vallástanítónak:
1. A Szentkirály-Alpár puszták területén fennálló
8, azaz nyolcz községi népiskola mindegyikében az ev.
ref. vallású mindennapi és ismétlő iskolai növendékek-

nek hetenként 1—1 ízben 2 órán át, a vallásra tartozó
ismeretekben és egyházi éneklésben, a dunamelléki ev.
ref. egyházkerület tanterve szerinti tanítása, illetve gyakorlása.
2. A konfirmáczióhoz megkívántató életkorú növendékek konfirmáczióra való előkészítése.

mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

II. Mint előkönyörgönek :

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA

H a r m ó n i u v n o k a t

Budapest, VIII., József-körűt 15.

A templomi istentiszteletek vasárnap és ünnepnapokon, úgy az énekvezéri, mint a katedrai teendők körében való teljesítése.
Az ezen állást elfoglaló népiskolai tanítói oklevéllel
bíró előkönyörgő-vallástanító nyugdíjigényét, a mennyiben
az országos tanítói nyugdíjintézet kötelékébe felvétetik,
illetőleg a mennyiben annak kötelékébe már felvétetett
s abban továbbra is megmaradhat, az egyház a fenntartói évi járandóságok kiszolgáltatásával biztosítja.
Ez állásra pályázók — kik köziil a lelkész képesítésűek előnyben részesülnek — kellően felszerelt kérvényüket folyó hó 31-ig az egyháztanács elnökségéhez
küldjék.
A megválasztandó tartozik az állást f. évi október
1-én elfoglalni.
Kecskeméten, 1906 évi július hó 9-én.
Az egyháztanács

Pianinók.

Pianók.

Tanerőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény.

Árjegyzék ingyen
és bérmentve.
Részletfizetés engedélyezve.
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Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n .

Mindennemű

NYILTTÉR.

Salvator

iskolapadok,

Természetes

vasmentes

iskola-,

£ithion-forrás

kitünö hatású
»ese-, hólyag-, rheuma-,
<a k ö s z v é n y b á n t a l m a k n á l , v i z e l e t ! n e h é z s é g e k n é l , c z u k o r b e t e g s é g e k n é l , a l é g z ő - és e m é s z t é s i s z e r v e k h u r u t a l n á l .
Salvator-forrát
igazgatósága
Eperjes**.

torna-

és

óvodaberendezések
és szabadalmazott

gyermekpadok
gyártása.

forrás
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomjcsíllapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.

Árjegyzékkel készséggel szolgálunk ingyen
és bérmentve.

Kívánatra telítésnélkiili töltést Is szállít a

Szt. Lukácsfürdíj Kútvállalat Budán.

Ezen czégtáblán is
merhetők fel azon üz-

SZT. LUKÁCS-FURDO
gyógyfürdő, Buda.

Téli és nyári gyógyhely.
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszapborogatások, zuhany-massage, vízgyógyintézet, szénsavas-fürdők,
villany-fényfürdők, gőzfürdők, kő- és kádfürdők, gyógyvízuszodák. — Olcsó és gondos ellátás. — C s ű z - , k ö s z v é n y - ,
i d e g - , b ő r b a j o k és a téli fürdőkúra felől kimerítő prospek=
—— tust küld ingyen a —

Szt, Lukács-fürdö igazgatósága Budán.
* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a

Szerit,

letek, a melyekben
egyedül

árusittatnak

eredeti S1NGER varró-

A mi gépeink nem
szorulnak

ajánlásra.

Csak arra kérünk
ügyelni, hogy kellő
helyen vásároljon.

Singer Co. Varrógép Részv. Társ.
Budapest: IV., Újvilág-utcza 16.
Budapest: VII., Kerepeái-ut 32.
„
IV., Muzeum-körut 27.
„
VII., Király-utcza 52.
VI., Teréz-körut 21.
„
II., Fő-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz : Széchényi-u. 14.

Országh Sándor
orgona- é s
kormoniumgyáros
cs. és kir. udvari szállító
R.-Palota (Etadapest

mellett^

Alapíttatott 1861-ben.
A z 1 8 8 5 . é v i k i á l l í t á s o n o N a g y d i s z o k ! e \ él» é s
« F e r e n c z - J ó z s e f l o v a g r e n d d e l " , az 1904. évi veszprémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azon-'
kivül számtalan k i t ü n t e t é s é s elismerés.
Készít kellemes é s t ö m ö r hangiig legjobb és legújabb rendszerű
orgonákat. Elvállal javításokat
és á t a l a k í t á s o k a t . Kisebb o r g o n á k k é s z l e t b e n v a n n a k . S z o l i d m u n k a é s j u t á n y o s á r a k . kz o r g o n á k
jóságát m i s e m bizonyítja inkább, mint az, hogy
a g y á r alapítása ó t a 400-nál t ö b b ú j o r g o n a lett
megrendelve és készítve.

Ár jegy gélé és részletes
díjmentesen

tervezet
liivftnatrn
küldetik.

STOWASSER J.
cs. é s k i r . udv. h a n g s z e r g y á r o s

a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb, szállítója
Budapest, II. kerület, Lánczhíd-utcza 5. szám.
Ajánlja saját gyárában készült, elismert, legkiválóbb minős é g ű vonós-, húros-, fúvó- és ütőhangszereit.
: húros, vonós, fúvóhangszerek készítésében és
javításában.

Speceialista

műintézet

H a n g f o k o z ó - g e r e n d a ! mely által bármely hegedű, gordonka, melybe az illesztetik,
sokkal jobb, erősebb és lágyabb hangot nyer.

l i e g e r Ottó

B i z t o s s i k e r . Kezesség minden egyes hangszernél. Hegedűbe hangfokozó-gerenda javítással
4 f r t . Régi mesterhegedűk vétele és eladása.

Orgonaépítési

villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

Budapest, YII., Garay-utcza 48.
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Ferencz József-rend lovagja
A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
csőrendszer ű (pneumatikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 30 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajav/tásokat és hangolásokat a legmérsékelfcebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt árban elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kívánatra díjmentesen.

ftílost jelent meg!

L e g n a g y o b b g y á r é s r a k t á r * Saját
találmányú (Rákóczi) tárogató; általánosan
elismert legjobb, mely tökéletes solohangszerré általam konstruáltatott. Iskolával 30
forinttól feljebb.
O r g o n a - h a r m ó n i u m o k . A gyönyörű
hang, melyet a.világhírű legjobb gyártmányú amerikai rendszernek elmés szerkezete
elővarázsol, önmagának zeng dicséretet. —
65 forinttól minden árban kapható.
Az összes hangszeret javítása különleges szakszerű
pontossággal, jutányos árban; kezesség minden egyes
hangszernél. — Árjegyzék minden egyes hangszerről
külön, kívánatra bérmentve küldetik. — Kivitel nagyban és kicsinyben.
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Most jelent meg!

Imádságok és elmélkedések.
Ev. ref. vallású ifjak é s leányok száraára írta CSIKY LAJOS, debreczeni ref. theol. akadémiai tanár.

Kiadja a Békésbánati Ref. Egyházmegye Lelkészegyesülete.
Ára a következő:
1. szám. Iskolai kötésben, fekete erős vászonkötésben
1-20 IC
2.

„

3.

„

4.

„

5.

„

6.

7.

„

„
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. . . . . 4'— K
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Fehér csontkötés, arany metszéssel, berakott aranyozott és színes virágdísszel,
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Fehér csontkötés, arany metszéssel, rendkívül elegáns, berakott, aranyozott és
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Magyar kultúrpolitika.
A vallás- és közoktatásügyi tárcza költségvetését f. kó 16-án tárgyalta le a képviselőház.
A csak rövid ideig tartott vitában, főként hogy
Polit Mihály nemzetiségi képviselő beszédére válaszoljon, részt vett gróf Apponyi Albert kultuszminiszter is. Beszédében nem világosította ugyan
meg báró Barkóczynak feltűnést és visszatetszést
keltett beszédét, sem saját magának a Halász-féle
interpelláczióra adott homályos válaszát, sem pedig
nem részletezte miniszteri programmját; de mégis
foglalkozni kívánunk e helyen beszédével, mert
minden hiányossága daczára is találunk benne
valamit, a mi megérdemli, hogy komolyan szóljunk róla. Beszédének ama része ez, a mely a
magyar kultúrpolitika hivatását s ezzel kapcsolatban annak alapját és irányát jelöli meg.
Az állami költségvetés tárgyalásánál legnagyobb részben a nemzetiségi képviselők szólaltak
fel, hogy ismert panaszaikat elmondják. Felpanaszolták elnyomott voltukat, jogaiktól való megosztottságukat, s a kultusztárcza költségvetésénél
felpanaszolta Polit Mihály az erőszakos magyarosítást s azokat a korlátokat, a melyek a nemzetiségek kultúrájának kifejtését akadályozzák.
Politnak erre a panaszkodásaira adott feleletet a miniszter, s a magyar nemzet történetének,
állami hivatásának teljesen helyes megítélésével
jelölte meg a nemzetiségi követelőzésekkel szemben a magyar kultúrpolitika alapját és vezető elvét.

„. . . Egy állam kultúrpolitikájának— mondá
— összhangban kell lennie az állam hivatásával,
az állam történelmi kialakulásával és jövendőbeli
feladataival
Ennek (a magyar) államnak
hivatása, hogy kapocs legyen a nyugat és kelet
között; de akként, hogy a nyugatnak fejlettebb
czivilizáczióját emelje saját körében a lehető legmagasabb hatványosságra és ennek kisugárzását
közvetítse a kelettel. . . . Ennek a feladatnak,
hogy a nyugatnak végvára legyen, kellett hogy
Magyarország megfeleljen. . . . Egy végvár feladatának csak az erők szigorú konczentrácziója
által lehet megfelelni." Magyarország a legrégibb
czentralizált állam Európában. Rákényszerítette erre
geográfiai helyzete; de rávezette erre a magyart
államalkotó politikai ösztöne is. De a czentralizált
királyság alkotása akképen történt meg, hogy ez
által nem nyomattak el az itt lakó, nem magyar
ajkú fajoknak azon nyelvi igényei, a melyek az
állami egységgel összeférnek. Bizonysága ennek
az, hogy a nemzetiségek ma is megvannak ebben
a hazában, nemcsak, hanem még erőt s képesek
kifejteni a magyar nemzeti egység e len. De a
mint a múltban, úgy a jelenben is „távol áll
tőlünk az a szándék, hogy nem magyar ajkú
polgártársainkat az ő faji egyéniségükben megbántsuk, az Ő kulturális fejlődésüket hátráltassuk;
csak azt kívánjuk tőlük, hogy ők, mint .magyar
honpolgárok, alkalmazkodjanak a magyar állam
fennállásának ezen törvényéhez, a melyet a magyar állam meg nem tagadhatna, a nélkül, hogy

A tüdővész terjedésének meggátlása czéljából 21211/1905. sz. a. kötelezöleg elrendelte a nagym. magy. kir.
vallás- és közoktatásügyi
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a szétmállásnak, a tönkrejutásnak ki ne tenné
magát."
Ez volt a miniszter válaszának lényege. S a
mit a miniszter mondott, az első betűtől az utolsóig aláírjuk, mert abban a magyar kultúrpolitikának oly mélyen járó és igaz felfogása nyilatkozik meg, a mely nemcsak hogy megegyezik a
magyar protestantizmus felfogásával, de a melynek, dicsekvés nélkül mondhatjuk, évszázadokon
át a protestantizmus volt egyetlen gyakorlati alkalmazója ebben a hazában.
De épen azért, mivel mi, magyar protestánsok voltunk ennek a magas látókörű nemzeti
kultúrpolitikának gyakorlati alkalmazói, s azok
vagyunk ma is, nemcsak azt várjuk el Apponyi
Alberttől és általában a magyar vallás- és közoktatásügyi miniszterektől, hogy ezt a kultúrpolitikát valóban érvényesítsék is, hanem azt is, hogy
kellő megbecsülésben és támogatásban részesítsék
a magyar pro estáns egyházaknak nemzeti kulturmunkáját, a melynek szelleme sohase volt más,
csak hazaíias és a mely sohase törekedett másra,
csak a nemzeti egységre és annak elősegítésére,
hogy Magyarország a nyugati czivilizácziónak
keletre kisugároztatója legyen.
Ellenfeleink sokszor felhánytorgatták és felhánytorgatják, hogy a protestantizmus nem magyar,
hanem külföldi eredetű. De a ki a történelmet
tudatosan meg nem akarja hamisítani s a tényeket
letagadni, az kénytelen beismerni, hogy a protestantizmus, különösen pedig a kálvinizmus, a legszorosabban összeforrt a magyar fajjal, a magyar
nemzeti kulturával, s a külfölddel való összeköttetése is csak arra szolgált, hogy „a nyugatnak
fejlettebb czivilizáczióját emelje saját körében a
lehető legmagasabb hatványosságra". Büszkén mutathatunk reá sok százaira azoknak a protestáns
tanulóknak, a kik a külföld híres kulturális központjairól lelki kincsekkel megrakodva tértek haza,
hogy itthon, mint lelkipásztorok, mint tanítók, a
nemzeti kultura, a nemzeti egység javára kamatoztassák azokat. Büszkén azokra az iskolákra,
a melyeket a magyar protestantizmus kultura-szeretete és hazafias áldozatkészsége teremtett meg és
tart fenn mind a mai napig, s a melyekben sok
százezrek, a tudomány mellett tiszta, igaz hazafiságot szívtak be lelkükbe.
Ha ezekre gondolunk, ismételve is csak azt
mondhatjuk, hogy ha volt s van e hazában tényező,
a mely a nemzeti kulturát előmozdította és elő
akarja mozdítani, a mely hazafias szellemű s a mely
a nemzeti egység szellemétől áthatott művelődést
szolgálja: akkor a magyar protestantizmus volt az
s az ma is, legelső sorban. De épen ezért jól is
esnék látnunk, ha nemcsak a miniszteri beszédekben hallanánk, hogy a magyar állani szívesen

fogadja támogatásunkat s hogy az állam is kész bennünket munkánkban támogatni, — hanem ha látnánk
is ennek a támogatásnak olyan mértékű megnyilatkozását, a mely arányban van évszázados szolgálatainkkal és nagy áldozatainkkal.
Az ilyen mértékű támogatást azonban még
mindig nem látjuk. Nem látjuk a „nemzeti kormány" idejében sem; mert hiszen az, a mit kilátásba helyezett, édes kevés ahhoz, a mi szükséges volna arra, hogy a magyar protestantizmus,
a magyar nemzeti kultura egyik első zászlóvivője,
hivatását teljesen betölthesse.
A mikor tehát elismeréssel adózunk gróf
Apponyinak a magyar nemzeti kultúrpolitika alapját és vezérelvét megjelölő beszédéért, — csak azt
kívánjuk, hogy ama tényezők között, a melyeknek közreműködésével ezt a politikát valóra is
akarja váltani: lássa meg a magyar protestantizmust is és nyújtson neki olyan támogatást, a milyet
nagy szolgálatai és nagy áldozatai fejében valóban
megérdemel, s akkor majd reménységgel tekinthet
a jövőbe, hogy kultúrpolitikája nem lesz szétfoszló
álom, hanem testté lett, igaz valóság!
H. I.

ISKOLAÜGY.
Feminista törekvések.
I. Az egyiittnevelés (coeducatio).
A legutóbbi években egy új egyesület alakult meg
hazánkban, az úgynevezett „Feministák Egyesülete," a
mely gyűléskezéseivel s azokon felvetett és megvitatott
eszméivel felhívja magára mindazok figyelmét, a kik a
neveléssel s legelső sorban a nőneveléssel foglalkoznak
vagy legalább is annak dolgai iránt érdeklődnek.
Mi is legyen a Feministák Egyesülete? Bevallott
czélja szerint a női nemnek, úgy a neveltetés, mint az
emberi jogok terén, a férfi nemmel teljes egyenlőségét
védő, illetve ezt az egyenlőséget kikiizdeni kivánó egyesület, a mely legelső sorban nőkből áll ugyan, de a
jelzett törekvésekkel rokonszenvező férfiakat is foglal
magában.
A mi az emberi jogok tekintetében való egyenlőség
kérdését illeti, most nem kívánok vele foglalkozni, miután
az egyesület törekvéseinek ez a része, ha némi tekintetben összefüggésben van is a tanítás, a nevelés ügyével,
de voltaképen mégis jogi és szocziális kérdés, a melynek
megvitatása nem annyira tartozik e lap hasábjaira. A
mi azonban az egyesületnek a női nem tanítása, nevelése tekintetében hangoztatott elveit és törekvéseit illeti,
az már megérdemli, hogy e lap hasábjain is megvitatás
alá vétessék, annyival is inkább, mert e neveléstani
elvek közül különösen kettő: az együttnevelés (coeducatio) és a gyermekek nemi tekintetben való felvilágosítása

kérdései már a hivatalos tanári körökben is szóvá
tétettek.
E két kérdésről kivánom én is elmondani véleményemet, és pedig legelső sorban az együttnevelés felől.
Az együttnevelés elve, a feministák szerint, azt
jelenti, hogy mivel ők a női nemnek a férfi nemmel
minden téren való egyenjogúsításáért küzdenek: már az
iskolai nevelésben töröltessék el a leányok és a fiúk
között való megkülönböztetés és a legalsó iskoláktól a
legfelsőkig együtt taníttassanak és neveltessenek a fiúk
és a leányok. Nézetük szerint az együttnevelés nemcsak
kiemelné a női nemet inferioris helyzetéből ; de ethikai
tekintetben is üdvös volna, a mennyiben a fiúk és a
leányok együtt neveltetvén, a fiúk nemcsak csiszolódnának és jobb modorúakká válnának, hanem a pubertás
korában azokat a veszedelmeket is inkább kikerülhetnék,
a melyek a két nemnek egymástól elkülönítéséből és az
ebből fakadó, egymás iránt való vágyakozásból fakadnak.
Két fő elvet látunk tehát itt. Az egyik az egyenjogúsításnak, a másik a nemi tekintetben való ethikai
nevelésnek az elve. Vájjon helyesek-e ezek az elvek?
Vizsgáljuk meg őket közelebbről.
A modern pedagógia világszerte arra törekedett,
hogy a fiúk és leányok tanítását, nevelését, a két nemnek
eltérő természeti alkottatásának és élethivatásának megfelelően, elválassza egymástól, lehetőleg már a legalsó
fokon, de mindenesetre a középfokon, s legfeljebb a
legfelső fokon engedte meg az egyiitt-tanulást. A feministák
most, a nőemanczipáczió elvei által vezettetve, csakhogy
már a neveltetésben is eltüntethessék a férfi és a női
nem közt levő különbséget, a modern pedagógia elveivel
szemben az együttnevelést írták zászlajukra.
De vájjon helyesen, vájjon a női nem javára-e ?
Én úgy vagyok meggyőződve, hogy nem. A modern
pedagógia, physiologiai és psychologiai tapasztalatok
alapján, a nők társadalmi helyzetének és hivatásának
megfelelően és az ethikai szempontokat kellően mérlegelve törekedett arra, hogy a két nem tanítását, nevelését
lehetőleg elkülönítse egymástól. S ebben, szerintem, nagyon bölcsen járt el. Tudom, hogy a két nem külön
nevelése terén, épen a leányok nevelése körül voltak s
vannak még ma is félszeg irányzatok, a melyek tényleg
bizonyos mértékben lealacsonyítást foglalnak magokban
a női nemet illetőleg. Ertem ezalatt a leánynevelésnek
olyan felfogását, a mely szerint a leányoknak vagy
egészen elségséges, ha az elemi ismereteket elsajátítják,
vagy ha magasabb képzésben részesülnek is, az inkább
csak eszthétikai legyen, mintsem reális. Ezek a félszeg
felfogások azonban ma már csak szórványosan jelentkeznek, s leánynevelő-intézeteink tantervei, az eszthétikai
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nevelés mellett, kellő súlyt helyeznek a reális ismeretek
közlésére is.
A feministáknak azonban ez nem elég. Ok teljesen
egyenlő nevelést követelnek a leányok számára, s hogy
ezt kivívhassák, megszüntetendőnek ítélik a két nem külön
nevelését és semmibe sem akarják venni azokat az
alapelveket, a melyek a modern pedagógiát épen a két
nem külön nevelésének sürgetésére és keresztülvitelére
vezették. Ezt én nem előrehaladásnak, hanem visszafejlődésnek ítélem.
Egyáltalában nem vagyok ellensége a női nem
magasabb képzésének ós a nemes értelmű nőemanczipácziónak. De nem tudom helyeselni a minden térre
kiterjedő, korlátlan nőemanczipácziót, a mely, mint a
nemzetközi szoczializmus, csak jogokat követel, de azokat
a korlátokat, a melyeket maga a Teremtő állított fel
az élet küzdő terén férfi ós nő között, tekintetbe nem
akarja venni. A feminista mozgalom, a hogy én látom,
alapjában véve szocziális mozgalom; de mint ilyen, túl
is lő a czélon és olyan követelményekkel áll elő, a melyek,
ha megvalósulhatnának, nemcsak a családnak és a társadalomnak adnának új és pedig nem vonzó képet, hanem
végeredményükben, az inferioritásból való kiemelése
helyett, még nagyobb degradálására vezetnének a női
nemnek.
Férfi és nő között, mind a szervezet, mind a lelki
világ, mind a természeti hivatás tekintetében olyan
szembeszökő különbségek vannak, a melyeket a helyes
pedagógia figyelmen kivül soha nem hagyhat. A férfi
szervezete csontosabb, izmosabb, általában erősebb és
munkabíróbb, mint a nőé. A férfi életét nem zavarják
meg azok a változások, a melyek a nőkét, s a melyek
a nőt hosszabb-rövidebb időre minden erősebb testi és
szellemi munkától tartózkodásra kényszerítik. A férfi
lelke általában képesebb a mélyebb tanulmányozásra, a
kitartó szellemi munkára, az alkotásra, mint a nőé. A
női lélek inkább reczeptiv, érzékenyebb és az érzelem
világában mozog. A férfi hivatása a küzdelem, a kenyérkereset, a nőé a családi élet körének betöltése. Csak
természetes tehát, hogy ennek következtében eltérőnek
kell lennie a két nem nevelésének is, azokon a pontokon,
a melyeken a nevelés az egymástól eltérő testi konstitúczió, a kedélyvilág és a hivatásra képzés tereit érinti.
A feministák azonban ezeket a természetes különbségeket nem akarják meglátni, s csak azért, hogy egyenlő
küzdőféllé nevelhessék a nőt, képesek volnának a természeti törvényeket is lábbal tiporni. Pedig bármely
törvény megszegése is büntetlenül maradhat esetleg ebben
a földi életben, csak egyedül a természeti törvények ellen
elkövetett vétek nem.

(MUVUIil
í f i i i n f f i oc
m m m v
Wll UUUlllIbi
A

1 11611

Egyházfelszerelő é s oltárépítő m ü -

^^osss^ " '

Budapest, IV., Váczi-utcza 41.

Én tehát, a míg egyfelől szükségesnek ítélem, hogy
a fiú- és a leánynevelés egyenlővé tétessék az általános
műveltségre tartozó ismeretek közlésében, másfelől a
női konstitúczió, a kedélyvilág, a hivatás figyelembe
vétele mellett, csupán szorosan pedagógiai szempontból
is perhorreszkálom a két nem külön irányú nevelésének
megszüntetését és a coeducatiót.
Még inkább perhorreskálom azonban ethikai szempontból. Nem mondom, hogy a coeducatio mellett a
fiúgyermekek nem csiszolódnának s nem köszörülgethetnének le durvaságaikból és modortalanságukból; bár
még ez is kétséges, mert — legalább az elemi iskolában — úgy tapasztaltam, hogy a vegyes iskolákban nem
annyira a fiúk váltak jobb inodorúakká, mint inkább a
leányok lettek durvábbakká és bizony a fiúk nem igen
udvariaskodtak a leányokkal szemben. De ha még a
fiúk jobb modorra tennének is szert a leányokkal együtt
nevelődve, vájjon ez a külső jó eredmény felérne-e azzal
az erkölcsi veszedelemmel, a mely a coeducatio mellett
az iskolázás közép- és felső fokán okvetlenül bekövetkeznék ?
A feministák azt hangoztatják, hogy ha a pubertás
korában a fiúk és leányok együtt nevelődnének, a nemi
indulatok nem támadnának fel oly könnyen bennük,
)n'nt az elkülönített nevelés mellett, mert együtt tanulva,
megszoknák egymást s kevésbbé vágyakoznának egymás után.
Hogy ezt honnan vették a feministák, nem tudom ;
de az kétségtelen, hogy homlokegyenest ellenkezik az
igazsággal. Józan ésszel és a tapasztalat alapján ki
merné azt állítani, hogy a serdülő fiúkra nézve kevésbbé
ingerlők és vágyakat ébresztők a serdülő, fejlődő idomú
leányok, ha mindennap együtt vannak velők, mintha
tőlük külön neveltetnek ? Vájjon a flirtelés, az egymásnak
megtetszés, a viszonykötés inkább ki volna zárva amúgy,
mint emígy? A példák épen az ellenkezőjét bizonyítják.
Ám tekintsenek csak a feministák, ne messzebb, csak
a svájczi egyetemekre s meg fogják látni, hogy a
coeducatio következtében hány leány bukik el erkölcsileg
és válik szerencsétlenné egész életére. Pedig ott már
nem éretlen, a következményeket mérlegelni nem tudó,
hanem érett korú fiúk és leányok vannak együtt. Hát
még mi lenne, ha a két nemet a pubertás korában bocsátanánk össze ! Bizony akkor nemcsak iskola-orvosra,
hanem még másra is szükség volnál
A coeducatiót tehát, a nevelés középfokán, erkölcsi
tekintetben a legveszedelmesebb dolognak ítélem, s
hiszem is, hogy a feministák minden ez irányú törekvése
hajótörést fog szenvedni a józan felfogás és az erkölcsiség szikláján.
Pedagógus.

TÁRCZA.
Gyászbeszéd A. Balogh Tihamérné
koporsója felett,
írta : Haypál

Benő, budai ref. lelkész.
*

Gyászoló Testvéreim ! A koporsó mellett az elmúlás és élet gondolatjának ezer kérdése ostromolja a
törékeny embernek háborgó szívét. A kinek búsulása
olyan, mint a pogányoké, kiknek reménységük nincsen,
az csak az örök természetnek változatlan munkáját látja
.itt, azt a bizonyosságot érzi, hogy elhullunk mi mindnyájan, mint a fáknak levele: az elmúlás a természet
törvényének valósága. A kinek mély a bánata, a kinek
nemcsak az elmúlás törvénye fáj, hanem a szive is, az
a természet törvénye felett egy másikat keres, biztatót
talál; nem elégszik meg a földdel, mit lábaival megtapod : eszményibb élet után érez vágyat ébredező bánatos szívében. E vágyat a szív szenvedése, a szenvedés
könyhullatása teszi élővé, mint termékenyítő eső a virágot. Az ilyen vágyódástól ihletett ember megérti az égi
szót: „a hit oly dolgoknak valósága, a melyeket remélünk s a mely dolgok nem láttatnak, azoknak bizonyos
mutatója". A kesergő szeretet hite valóság gyanánt érzi
azt, a mit remél s bizonyosnak tudja
mit nem
lát: az Istennek kegyelmét s a hajlékot, mely szereztetett nekünk a Jézus érdeméért. Mi a koporsó mellett
nem csupán a természet törvényét látjuk romboló munkájában, hanem keressük a hit valóságát, kutatjuk a
mennyei hajlékot s a meggyőződés bizonyosságával tudjuk a mennyei kegyelem ölén azt, a kit e földön elveszítve siratunk.
Testvéreim! e koporsó mellett a mély bánat, a
kesergő szeretet hullatja könnyeit, siratva a nőt s az
édes anyát: a nőt, a kinek homlokán annak a dicsfénynek sugarai ragyogtak, a mellyel az Istennek kegyelme akkor ékesítette meg a női nemet, a mikor a
Megváltó anyját az Űr angyala örömmel köszönté; az
édes anyát, a ki az anyaságnak fájdalmas és édes,
aggodalmas és boldogító törvényét szeretettel és szelídséggel töltötte be s Isten előtt magát megalázva várhatta, hogy az Úr alkalmas időben felmagasztalja; a
hivő nőt és szerető anyát, a ki az élet örömeit büszkeség nélkül, szenvedéseit megadással viselte, férjének
támasza és mindene, házának angyala volt, szívében
hitet hordozott, mely Istenhez, szeretetet, mely övéihez,
jóakaratot, mely embertársaihoz fűzte s az életnek legdrágább áldásait élvezte : a gyöngéd kíméletben, a melylyel osztályos társa övezte körül, a hálában, a mellyel
gyermekei s a tiszteletben, a mellyel embertársai becsülték meg orczáját.
Az ilyen női lélek a földnek ékessége, az ilyen
szív gazdag tárház, a melyből úgy árad szét férjére,
gyermekeire s környezetére az áldás, mint napból az
éltető sugár; az ilyen lélek az Isten jóságának záloga

mi közöttünk, az ilyen szíven keresztül ömlik az égi
szeretetnek varázslatos hatalma és szépsége a földre,
az ilyen nő, a míg él, szemével és szavával, s hogyha
meghal, áldó emlékével védi s oltalmazza övéit.
Egy egész ember, a ki társai közül kimagaslott,
ezt a vallomást teszi: „bármihez fogok, előbb mindig
azt a kérdést intézem magamhoz: mit mondana ehhez
édes anyám? kérhetném-e ennek sikerére áldását? s
ha magamat azzal biztathatom, hogy helyeslését megnyerné, sikerét jónak és örvendetesnek találná, kedvvel
fogok a munkához". A legjobb tanácsadó volt neki, a
legjobb tanácsadó nekünk a drága anyára való emlékezés, s ha e parancsoló törvénynek, a köteles hálának
rendelését úgy töltené be minden ember: sok kísértés
megszégyenülne, sok tévelygés megegyenesíttetnék, sok
harag elnémulna, sok zúgolódás imádsággá változnék,
sok lélek menekülne meg a késő bánat emésztő férgétől,
az Isten dicsősége lakoznék a szívekben, békesség uralkodnék e földön, jóakarat élne az emberek között s az
Isten országának áldásai az emberiség közös kincseivé
válnának.
Bár érezzük, Testvéreim, hogy e koporsóban nyugvó
szívnek gazdag hatása meg nem szűnik, mert a mi benne
jóság és szeretet, a felett a félelmek királya diadalt
nem arat: mégis kesergünk s a veszteségtől sújtott erŐtelenek bánata szinte vitára kél. A kesergő özvegy élete
osztályosát, szíve jobbik felét siratja ; azt a derűs, napfényes lelket, a ki munkáiban erőinek forrása, repülésében lelke szárnya volt, a ki nemessé tette örömét,
szerető szóval, szerető kézzel simította el homlokáról a
gondok redőit; azt az édes, boldogító hitvest, a kinek
vonzó, derült, szép orczáján, szelíd szemében a nemes,
tiszta léleknek vonásai ültek, ajakán az igazságnak és
szeretetnek bizonyságai laktak, szívében az igazság és
szeretet egymást átölelve tartották. Testvéreim! ha a
házastársak szeretetükkel, hűségükkel s Önfeláldozásukkal
egymásnak szívóben a hála ritka virágait fakasztják,
akkor a félelmek királya az egyik szív dobogásának
megszüntetésével rettenetes romboló munkát végez a
másikban, a melyet a fájdalom miatt hangosabb dobogásra késztet. Van-e emberi hatalom, a mely békességet
diktálhatna, bölcseség, mely enyhületet, szeretet, mely
gyógyulást adhatna a háborgó, a vihartól korbácsolt, a
megsebesült szívnek? Fel, a magasba tekints; fel, a
magasba emelkedjél, a hol békeséget lelsz Istennél,
nyugodalmat a hit, és gyógyulást az élet reménysége
által; fel a magasba, a hol lakozásunk lesz örökkévaló,
a mennyben ! a hol életünk felett az ítéletnek mérlegét
atyai kéz tartja, a hol kiengesztelt szentség s örök irgalom ölelte kebelére
kit a te szívedről a halál
leszakított.
Az édes anya koporsója mellett, a búcsú nehéz
óráján, a hálás gyermekek lelkében a múltnak édes
emlékei elevenednek meg s ezektel az emlékekkel együtt
annak a jóságos őrangyalnak képe, a kinek Isten után
legtöbbet köszönhetnek: örömeik tisztaságát, vágyaik

nemességét, életüket. A legdrágábbat zárjátok ebbe a
koporsóba, szeretett Testvéreim ! azt a szívet, a melynek
gondja, imádsága, munkája mindenekfelett ti érettetek
való volt; azt az önfeláldozó jóságot, a mely a gondokért, az aggódásokért, a szenvedésekért bőséges kárpótlást talált, ha titeket derülteknek, megelégedetteknek
látott; azt a szeretetet, a melyet sem hű hitves, sem
engedelmes gyermek, sem jó barát soha nem felejtethet.
Az Istennek képe és hasonlósága reátok nézve a leghívebben az ő lelkében tükröződött vissza. Legyen áldott
ti közöttetek; legyen áldott szívetekben a jó anyának
emléke s könnyezve, de nem hitetlenül, bánattal, de nem
vigasztalanul boruljatok le az Isten előtt és síró lelketek,
bús szivetek hálájával magasztaljátok őt, a ki titeket
oly bölcs, hívséges és szeretetteljes édes anyával áldott
meg. A kihűlt szív élő szeretetének gazdag hatását
mutassátok meg; vigasztaljátok egymást, gyámolítsátok
az édes atyát, haladjatok „rendeltetésiek pályafutásin
a jobb s nemesebb lelkeknek útján!" A vigasztalásra
a hitet, a gyámolításra az erőt s a jobbak útjára a
kisérő társat ott keressétek, a hova a megfáradott pihenni
tért: a kegyelem kútfejénél, az atyai házban, a mi
Istenünknél.
A veszteség fájdalmának hullámcsapásai a család
szűk körén túl sokaknak lelkét érintik; azokét, a kiket
az atyafiság, vagy barátság kötelékei fűztek e pihenni
térőhöz, s azokét is, a kik vele együtt munkálkodtak
a jótékonyság gyakorlásának azon a mezején, a melyen
oly sok az aratni való és kevés a munkás. A veszteségnek érzése könnyeket fakaszt azoknak szívében, a
kik vele együtt a szeretet törvénye szerint forgolódtak
a szegények asztala körül és könnyeket ültet azoknak
szemébe is, a kiknek gondját felvenni, szükségét megelégíteni, bánatát enyhíteni igyekezett. S ha én, a ki e
munka szemlélője voltam s a ki e mezőn, az áldozó
szeretet mezején tanultam megismerni őt, s minél közelebb jutottam hozzá, annál magasabb fokára emelkedtem
az iránta való nagyrabecsülésnek és szeretetnek, — ha
én írhatnék koporsójára igaz szót, a mely őt jellemezze,
egy mondatot írnék, a mely lelkének egész gazdagságát,
szívének egész nemességót, nyájas, szelíd, munkás, szeretetteljes lényét, tulajdonságainak summáját leghívebben
fejezi, ezt írnám: „Balogh Tihamérné jó asszony volt!"
Talán a világ szemében ez nem sokat jelentene, de a
mi ítéletünk szerint ez minden: az életnek czélja, jutalma egyaránt. E jóságnak elvesztése most bánatunknak oka, e jóságra emlékezés majd egykor vigasztalásunk
lesz, hitünknek egyik erősítője, reménységünknek egyik
élesztője.
Egybeforrva egy bánatban s egy hitben, elkísérünk
téged kedves halottunk oda, a hova bennünket az Úrnak
két angyala vezet. Az egyik angyalnak, a félelmek királyának nyomában a sírig azon az úton, a mely a fájdalmak töviseivel van megrakva, a melyen könnyeket
hullatva halad a vándor; a másik angyalnak, az élet
urának nyomában a mi reménységünknek hazájába, a

hol eltöröltetik a fájdalom s a könnyhullatás. Az egyik
oda vezet, a hol a földi vágyak és remények s a léleknek összeomlott sátora a porba hull; a másik az égi
vágyak és remények valóságának, a léleknek hónába.
Amannak vezetését ki nem kerülhetjük, emennek felemelő áldó jobb kezét el ne taszítsuk: sírva, vigasztalást keresve imádkozzunk!

KÖN Y VISM ERTETÉS.
A h i t t e m p l o m a . Űj folyam. II. kötet. Egyházi beszédek.
Részben Spurgeon, Decoppet és Talmage nyomán í r t a : Könyves
Tóth Kálmán. Budapest, 1906. Kiadja: Kókai Lajos. Ára 3 kor.

Körülbelül egy éve, hogy a „Hit temploma" új
folyamának I. kötetéről szerény véleményemet elmondottam, s most előttem van a II. kötet is.
Midőn a könyvet lapozgatom, úgy érzem magam
a szerzővel szemben, mintha egy vén, de egészséges és
tápláló gyümölccsel megrakott fa árnyékában ülnék, s
önkéntelenül tör fel lelkemből a gondolat: mily szép
lehetett ez virágzása idején, mikor az ifjú, nyugtalankodó, de komoly ismeretek után szomjazó lélekből feltartózhatlanul pattantak ki a rügyek, ezekből a virágok,
a virágokból pedig a különféle s mégis egy czélra
szolgáló gyümölcsök, a lelki életnek ama gyümölcsei,
melyeket ezer és ezer lélek élvezett, melyekből százezrek táplálkoztak, megpihenve az Úr Jézus Krisztus
lábainál, vigaszt és erőt merítve az élet keresztjének
elviselésére!
K. Tóth K. sokat dolgozott, s dolgozik ma is,
öregsége napjaiban, s még mindig osztogatja lelke kincses házának érett, tápláló gyümölcseit. Szerintem e
kötet is méltán viseli homlokán a „Hit temploma" czímet, mert minden predikáczióban van evangéliomi mag,
van hitet tápláló és elevenítő erő; meglátszik rajtuk,
hogy írójuk olyan emberek iskolájában tanult s még
ma is örömest megy azok iskolájába, a kik keresték és
meg is találták a Krisztust. Szerző is nemcsak ismeri
Krisztust és az ő evangéliomát, de beszédeiből kisugárzik, hogy Krisztust lelkében is hordozza, s ezt az örökké
élő, ható, eleven Krisztust viszi be predikáczióiba, hogy
a konkolyt gyomlálja, a bűnt égesse, hogy helyén új,
Istennek tetsző élet támadjon.
A beszédek a mint a Krisztusban vetett rendíthetetlen hiten épültek, úgy főként a hitélet erősítésére
irányulnak. A kiben van hit, annál a jócselekedetek
nem fognak elmaradni, — s ón mindig többre becsülöm
a hitet ébresztő és erősítő beszédeket, mint az erkölcsi
törvények száraz, rideg magyarázatát. Amaz melegít, ez
inkább lehüt; amaz kibékít és felemel, emez csak fenyeget és büntet; amaz gyengeségünkben vigasztal és megerősít, emez legtöbbször kétségbe ejt.
A kötetben 23 beszéd van, melyek legnagyobb
részt alkalmiak s közülük csak 6 az idegen szerzők
után írott, a többi eredeti.

Adventi 2 ; karácsonyi 1; újévi 1; farsangi 2 ;
télen 1; tavasszal 2 ; virágvasárnapi 1 ; nagypénteki 1 ;
húsvéti 1; áldozócsütörtöki 1 ; pünköst előtt 1; piinkösti 1; továbbá: közvizsga idején; új kenyérre, szűk
terméskor; gyermekhalálozás alkalmával; 40 évi szolgálat öröme; a többi közönséges.
Nem lehet czélom, hogy minden egyes beszédet
külön ismertessek, hiszen a fennebb elmondottak által
általánosságban már jellemeztem azokat, de ha egyes
beszédekből idézek s azokra egyes megjegyzéseket
teszek, teszem azt azért, hogy a beszédek értékét annálinkább kimutassam.
A két adventi beszéd „Mária éneke" czímmel
Luk. 1: 46 verse fölött: „Monda Mária: magasztalja az
én lelkem az Urat", Spurgeon után íratott.
Mária hitének felemelő és boldogító ereje, mély
alázatossága, önerőnk hiábavalóságának beismerése, az
emberi bölcseség tehetetlensége, — Istennek hatalma,
csodás, ember által fel nem fogható intézkedése, jósága
és szeretete, mind arra serkentenek, hogy magasztaljuk
az Urat mindörökké.
„Országa eljövetelét ne várjuk álmodozva. Ébren
kell lennünk, a fegyvert kezünkből kiejteni nem szabad.
Fegyvertelen, vagy alvó bajnokok még nem nyertek
csatát. Építenünk kell Istennek házát, de a műszereket
ne hagyjuk otthon megrozsdásodni. Elménket, szívünket,
fülünket, ajkunkat, kezünket s annak minden cselekedetét, mint megannyi műszert, arra használjuk, hogy
általunk is eszközöltessék az anyaszentegyház építése.
Az építéshez pedig nem elég csak maga az építőmester,
kellenek ahhoz segédek, még kisebb gyermekek is. így
van ez az Úr házában is. Együtt, közös erővel építsük
azt; együtt, közösen kiáltsuk: magasztalja a mi lelkünk
az Urat. S akkor a bűn elvonul, a bűnös megtér s
naponként szaporodik az Úrnak serege, naponként terjed
köztünk az ő országa."
„Rendíthetetlen hitünket, melynek kősziklája a
magasságos Isten, meg nem törheti a földön sántító
gyenge értelem, mely megtagadja holnap azt, a mire
ma vakon megesküszik. A bölcsek okoskodása a hitnek
magasan repülő szárnyából nem téphet ki egyetlen pehelyt sem. A világ bölcsei csak bölcselkednek, de az
Úr alkot és teremt, s a mit egyszer létrehozott, habár
minden tudományukat összevetnék is, meg nem változtathatják."
„ígérete szerint a világra küldte szent fiát. Visszaküldhették-e a töviskoronázott Megváltót Zsidóország
vénei és írástudói, Rómának és Görögországnak babérkoszorús bölcsei? Úgy-e, nem? Száz, meg százezer fegyver villogott, hogy elnémítsa tudományát, de fegyver
meg nem ölheté, vérözön el nem fojthatá, tűz el nem
égethető. A mit az Úr elhatározott, annak be kellett
teljesednie."
„Arczra borulva' magasztaljuk azért szent nevét.
Mondjuk mi is szent hálával, hogy egész életünk az ő
magasztalása leend. Hirdessük ezt templomában, csalá-

dunk körében, s minél többen hangoztatják Mária énekét,
annál többen gyülekeznek össze, hogy ünnepi buzgósággal üdvözöljék a közelgő királyt, a ki békeséget hoz
az Ő népének, győzedelmet hivő seregének."
Nem érzik-e ki e sorokból az Istenben és a Fiúban
való erős hit, s az ember szívéből feltörő hála és alázatosság, mely imádva magasztalja az Urat ? Az ilyen
beszéd rombol, de épít is, hogy a bűnös, összetört
ó-emberből új, krisztusi élet támadjon, hogy a romokból
Istennek temploma emelkedjék.
Újjászületés (karácsonyi) Ezs. IX. 6 : „minekünk
gyermek születik. — fiú adatik minékünk".
A kötetben egyike a legszebb s legtartalmasabb
beszédeknek. Benne a karácsonyi öröm a Golgota fájdalmával egyesül. Jézus születése az egész világot beragyogó nap, halála nagyszerű áldozat, mely örökéletünk
szegletkövévé lett. Angyalok üdvözlő ,flala mellett halljuk a távozó lélek bucsúsóhaját.
„Gyermek születik nekünk, — ez azt hirdeti, hogy
Jézus, a szegény Mária gyermeke Betlehemben, a nyomor hajlékában látta meg a nap világát. Fiú adatik
nekünk, -— ez a jászolbölcső nyomorától a magas égbe
emeli a hivő lelkeket. Rövid életű földi lény a betlehemi jászolban szendergő kisded, kinek megszámlálvák
napjai, — de mint Fiú a nagy Istennek egyszülött fia,
a ki öröktől fogva való. . . . Csodálatosan vigasztaló
tudomány ez, mely a föld gyarló vándorát az égi haza
polgárává dicsőíti, s a létért vívott nehéz harczban
áttörhetetlen paizszsal övezi fel, hogy lankadást nem
ismerve, küzdjünk távol jövőnk édes jutalmáért."
A karácsonyi üzenet hozzánk is szól, de annak
üdvözítő eredményét csak úgy érezhetjük, ha egyúttal
érezzük az újjászületést is, melyet szívünkben az ő isteni
lelke eszközöl. Fel van-e jegyezve neved az örökélet
könyvében, melyet az Úr maga vezet? Nem titok ez,
megtudhatjuk mindjárt, mihelyt komolyan fontolóra veszsztik, ha vájjon gyűlöljük-e a bűnt, járunk-e rendíthetetlenül az igazság utain, imádjuk-e teljes szívünkből s
lelkünkből Istent, kit Jézus által atyánknak ismerhetünk,
szeretjük-e embertársainkat, a kik Jézusban testvéreink ?
Ujjászülettél, ha Jézus ezekre rámondja az igent. . . .
Bizodalmunkat benue helyezve kell folyvást küzdenünk,
hogy a mi szívünk örök veszedelem sírja, vagy bűnök
barlangja ne legyen. Át kell annak változnia Jézus bölcsőjévé, vagy a szentléleknek élő templomává. Kit a
gyermek Jézus kegyelme újjászül, az ő benne ól, előtte
még a sötétségben is világosság fénye tündököl, még a
siralom völgyében is paradicsomkertre talál, még a
mocsár vizében is tisztán visszatükrözve szemlélheti a
nap fényes ábrázatát.
„Gyermek jászolbölcsője mellett énekeltünk nagy
lelki örömmel, menjünk innen mély lelki bánattal ama
helyre, hol a Fiú mi érettünk vívja a nehéz csatát. Némuljon el egy pár perezre az angyalok örömdala, hallgassuk azt a bús sóhajt a gyászos Golgotán. Necsak
az ártatlan kisded első mosolyát, de nézzük egyúttal a

haldokló istenember redős homlokán a gyöngyöző vércseppeket, a töviskoronát, Látjuk, a mint áldásra annyiszor felemelt kezeit a szegek tépdesik, lábairól szent
vére csergedez s öntözi Golgota porát, hogy abból aztán
üdvösségünk virága fakadjon. . . . Angyalok éneke vezet
bölcsőjéhez, de ugyancsak ezeknek biztató szava zeng
az üresen hagyott sziklabolt előtt. E kettős ének eggyé
olvadva emelje ég felé a karácsonyünnepen szívünk
vágyait, hogy örömben és bánatban, életünkben s halálunkban nyereségünk legyen Krisztus, a ki azért született s adatott nekünk, hogy meghaljunk a bűnöknek,
azért halt meg, hogy éljünk Istennek, mindörökké."
Az általában szép és értékes beszédek közül még
egyet nem hagyhatok említés nélkül, azt t. i., melyet
„Negyven évi szolgálat öröme" czímmel írt a szerző
I. Thess. II: 19., 20. versei fölött, midőn 40 évi pályafutás után prédikált az ő híveinek.
„Őrizzen meg engem az én jó Istenem, az ő igéjének gyarló hirdetőjét minden hiú dicsekedéstől, de
engedjétek meg, hogy dicsekedjem abban, a mi az én
örömem, az én koronám, hogy t. i. negyven évi bujdosás
ideje alatt vezethettem az ő választott népét a mennyei
tökéletesedés czélja felé. Hálaimát rebeghettem volna
velem közlött jóvoltáért magános szobámban is, úgy
hogy azt rajta kívül nem hallja meg senki sem. De
miért rejtsem el az én örömömet, az én koronámat véka
alá? Tegyen bizonyságot negyven évi szolgálatom az
evangéliomról, hogy lássák és érezzék annak elevenítő
erejét mások is, s épüljön általunk Istennek temploma!"
„Isten igéjét hirdető lelkipásztor — olyan, mint
a szakképzett építész. Ismernie kell a talajviszonyokat,
ki kell pontosan számítania a horderőt, nehogy az épület összeomoljék, mert — az elveszett emberéletért őt
terheli a felelősség. Száz szemmel őrködik, száz fejjel
gondolkozik egymaga, hogy minden ékesen és szép
rendben legyen. . . . Hol észreveszi a rombolást, oda kell
sietnie, hogy megakadályozza azt, vagy újat építsen a
romok helyén; ha testvérei nem szántanak mélyen, fel
kell emelnie intő szavát s magának kell az ekét megfognia. Segítségért esdekel a beteg, vigye oda Isten
igéjét enyhítő gyógyszerül. .. . Nyugodt, elégedett lehet
minden lelkipásztor, ha egy-egy elmondott beszéde csak
egyetlen lelket nyerhet meg Isten országának. És ez
örömben szabad dicsekednem! Az Úr evangéliomának
építő erejében nem egyszer volt részem. Az Úré legyen
ezért a dicsőség! Negyven évi időközben legalább is
négyezer egyházi beszédet kellett intéznem az én testvéreimhez, s ha csak négyezer lélek talált volna is az
általam meggyújtott világosságnál Istei országába: bizonnyal egy egész sereg tesz majd me ötem tanúságot,
ha számadásra hív el Istenem!"
„A pap örül az örülőkkel. Áradjon el körülte mindenütt a keserűség forrása, egy ,'csepp öröm megédesíti
azt. Családja az egész gyülekezet, annak öröme az ő
öröme. . . . A boldogoknak öröméneke az ő szívében
leghamarabb visszhangra talál. . . . De sír a sírókkal is.

. . . A bánatos lelkűek olyan bizalommal fordulnak hozzá,
mint édesanyjához a védtelen gyermek. S ha egyetegyet vigasztalása földerít, az aggodénak bekötözheti
sebeit, az árvának letörli könnyeit: kimondhatatlan boldogság jut osztályrészéül, mert azok a letörölt könnyek
gyémánttá válnak ama koronán, melyet a hű szolgának
homlokára tesz fel az ő Ura, Üdvözítője, ha majd sáfárkodásáról számot ád. . . . Nincs nemesebb hivatás, mint
a lelkipásztoré, midőn a vigasz szavai csendülnek meg
ajkain a bánat csillagtalan éjjelén. Diadalt arat, ha
egy-egy tévedőt az erény elhagyott ösvényére vezethet
vissza, ha gyűlölködő gyermeket kibékíthet szüleivel,
ha versengő házasfelekhez beszállásolhatja a béke olajágát vivő galambot, ha imádkozni tanítja azt, ki az
imádságot elfeledte rég. Virágot ültetni oda, hol csak
tövis termett, életet vinni oda, hol a rothadás eleme
pusztított: sok fáradságba, küzdelembe kerül. Százszor
megvérezi kezét, Golgota keresztjét hordozza vállain,
de mindannyiszor Urára tekint, ki megerősíti lankadó
hitét, felmutatván a reá várakozó koronát. — így terem
számára mennyei illatot árasztó virág kopár sivatagon,
öröm harmatgyöngye könnyáztatta sírok bús halmain s
a koporsók előtt. A pap Urának tanaira támaszkodva
nem remeg, utazik tovább s hívja társait: csak előre,
örök hazánk felé! Olyanná lesz a gyarló lény ; mint
valami koronás vezér."
„Védelmező segítségének köszönhetem én is, hogy
négy évtizeden át, sokszor válságos körülmények között,
de azért mindenkor örömmel hirdethettem Istennek
igéjét. Jártam a vízen, a 'tűzön keresztül, — az ár el
nem ragadott, a tűz el nem pusztított, sőt a város és
a templom erősebb kőfallal vétetett körül."
„Ott, ama szobában, hol boldogult anyám ringatta
bölcsőmet, ott legyen majd kiterítve ravatalom. . . . Bölcső s ravatal közt mennyi tanúság, mennyi szenvedés,
de több hálaima, magasztos öröm s az a korona, a
melyben dicsekednem szabad."
Ha minden pap 10, 20; vagy 40 évi szolgálat után
ilyen bizonyságokkal és ilyen vallástétellel állhatna Isten
és a gyülekezetek elé, bizony mondom, más volna magyar ref. egyházunk képe !
Vajha az „alváshoz készülő öreg szolgától" még
minél több ily szép és tápláló beszédet olvashatnék;
vajha kincses házából minél előbb nyújtana ismét egy
kötetet, hogy munkálná vele testvéreinek üdvét s az
örökkévalónak dicsőségét!
Keresztesi Samu.

BELFÖLD.
A szepesi városi evang. egyházmegye
közgyűlése.
A számvizsgáló ós iskolai bizottság, valamint a
gyámintézet megelőző napi ülése után júl. 13-án Weber
Sámuel főesperes imájával vette kezdetét a közgyűlés.

Münnich Kálmán felügyelő üdvözlése után a főesperes
évi jelentését nyújtotta be. E szerint az egyházmegye
16,000 lelket számlál, 450 születéssel, 427 halálozási
esettel, 100 esketéssel ós 2356 tanulóval. Kegyes adományok és alapítványok czímén befolyt 47,091 korona.
Építkezésekre fordíttatottt 34,934 kor. A kivándorlások
még mindig tartanak és folyton apasztják a hívek
számát.
A két újonnan választott lelkész: Lipták Tivadar
Izsákfalván és Treszler László Malompatakon hivatalukba
beerősíttettek.
Ezután dr. Lorx, egyházmegyei pénztáros mutatta
be az egyházmegye számadásait és a községek járulékainak
elszámolását. A Klára-Hándel-alap már 20,058 koronát
osztott ki tanítói özvegyeknek. Ez évben a nemes czélra
1129 kor. áll rendelkezésre. Úgy a pénztárosnak, mint
dr. Hritz Lajosnak, számvevőszéki1 elnöknek köszönetet
szavazott a közgyűlés az egyházközségek számadásainak
átvizsgálásáért és az alapítványok rendezéséért.
Áz iskolai bizottság indítványai elfogadtattak és
az új bizottság élére Kübecher Albert alesperes ós Dobó
Adolf, az iglói felsőbb leányiskola igazgatója állíttattak.
A Zsedényi-féle ösztöndíjra Kinczler Árpád iglói tanító
jelöltetett első helyen.
Wünsehendorfer K. lelkész jelentése szerint a lelkészi özvegyárva-alap 45,460 kor. vagyonnal rendelkezik.
Kacziánné lelkészözvegy hagyományából az alap 1000 koronával gyarapodott. Steinacker Roland a volt VII bányavárosok lelkészözvegy-árva-nyugdíjintózetéről tett jelentést, a mely szerint a vagyon 21,094 koronára rug.
A konfirmáczió, az időtartam és a tankönyvek
tekintetében, a felsőbb intézkedések értelmében rendesen
tartatott meg.
Gindl Márton bejelentette, hogy Szomolnokon a
porrá égett papilakás, templom ós iskolaház újból felépülnek. Barlangligeten az új templom kész és aug. 22-én
fog felszenteltetni.
Koch Aurél a szepesmegyei lelkészi egyesület
ténykedéséről tett jelentést, a mely tudomásul vétetett.
Az aug. 21 — 24-én Barlangligeten megtartandó
kerületi közgyűlésre kiküldettek a lelkészek részéről:
Treszler L., Ratzenberger F., Nikelszky A., Thern László
és Ede, Kübecher A., Sherffel N. és Sontagh S., — a
világiak részéről: Küffer V., Pákh K., Topscher Gy.,
dr. Lorx S., Röph F., dr. Hritz L., Újlaky J., stb.
Az egyházmegyei gyámintézet javára 1600 kor.
gyűlt össze. A gyámintézeti offertórium 44 kor. Szomolnok kapott 300 koronát; egyes egyházak 25 és 55 koronát. A pozsonyi Diakonissza-intézet 5 éven át 10—10
koronával fog segélyeztetni. A Szomolnok javára megindított külön gyűjtés 2359 koronát eredményezett. A
kerületi árvaház részére befolyt a nagypénteki offertoriumon 55 kor., a Bocskay-ünnepélyen 264 kor.
Hosszabb vitát idézett fel az egyházközségi ós az
egyházmegyei szabályrendelet, a mely végre, több módosítással, elfogadtatott.

Az „Ev. Őrálló" szellemi és anyagi pártolására a
gyülekezetek felhivattak.
A főesperes jelentéséből kifolyólag kimondták, hogy
ragaszkodásukat fejezik ki az újból 6 évre közbizalommal megválasztott egyházmegyei felügyelő: Münnich Kálmán iránt; kegyelettel örökítik meg dr. Münnich Aurél,
Linkesch János felügyelő és Scholtz Vilmos tanító emlékét. Sürgetik az 1848. XX. t.-cz. komoly végrehajtását,
szemmel tartják a zsinattartás szükségességét, és fejleszteni fogják a belső hitéletet ifjúsági és nőegyesület
s olvasókörök alapítása és a gyermekistentiszteletek berendezése által.
Wéber Sámuel.

MISSZIÓÜGY.
A Prot. Orsz. Arvaegylet 1905. évi
működése.
(Folytatás.)

II. Vagyoni állapotok. Számadás.
Mult évi jelentésünkben megemlékeztünk Madas
Károlyról, kinek arczképét és életrajzát is közöltük.
Hála az ő nemes végrendelkezésének s a társadalom áldozatkészségének, de hála legyen első sorban
az Úrnak, hogy az 1905. évet 836 kor. 19 fillér maradvánnyal zárhattuk le, a mit azonnal tőkésítettünk is.
Néhai Madas Károly végrendeleti óhaja értelmében ugyanis
a dunamelléki ref. egyházkerület, mint örökös, kegyes
volt ez évben is a néhai Madas Károly nagy alapítványának jövedelméből az 1905. évre is 10,000 korona
támogatásban részesíteni egyesületünket.
így vált lehetővé, hogy egy csomó beruházási szükségletet folyósíthattunk, árvaházunk legégetőbb egészségügyi, pedagógiai szükségleteit fejleszthettük, sőt csekély
felesleget is mutathattunk ki.
Egyletünk vagyonállása 1905
decz. 31-én
1.041,835 K 48 f.,
volt 1904 decz. 31-én . . , . . 1.038,299 K 29 f.,
E szerint vagyonnövekedés . .
3,536 K 19 f.
Mult évi jelentésünkben vagyoncsökkenésképen még kimutattunk .
2,838 K 19 f-,
a melyet a folyó évi növekedésből
levonva
'
698 K marad csak a vagyonnövekedés, a mult évi vagyoncsökkenéssel szemben.
Ez, mint már előző évben jelentettük, kezelési
dolog, mert tulajdonképen vagyoncsökkenésről azért nem
lehetett szó, mivel mi eddig az alapítványokat és hagyományokat az időközi kamatokkal együtt állítottuk be,
holott a kamatokat elkölthettük volna, vagyis, ha előző
években ki is kellett a vagyoncsökkenést számadásilag
mutatnunk, az tulajdonképen csak a kamatok terhére ment.

Bevételünk volt az 1905. évben
kiadásunk pedig
ennélfogva a felesleg

65,545 K 77 f.,
64,709 K 58 f.
836 K 19 f.

Foglalkozzunk először a bevételekkel!
A ténylegesen befolyt jövedelmek
65,545 K 77 f.
összegével szemben előirányoztunk .
57,630 koronát,
ekképen bevételi mérlegünk . . .
7,915 K 77 f.rel kedvezőbben alakult az elmúlt év folyamán.
Itt ismét utalnunk kell a Madas Károly-féle hagyaték
jövedelmeiből a dunamelléki ref. egyházkerület részéről
kapott 10,000 kor. bevételre, mert e nélkül mérlegünk,
daczára annak, hogy bevételi forrásaink túlnyomólag
meghaladták az előirányzatot, másként alakult volna, s
tekintve, hogy kiadásaink 5000 korona többlettel zárultak, kétségtelen, hogy az évet ismét hiánnyal kellett
volna lezárnunk.
Fogadja azért a dunamelléki ref. egyházkerület
őszinte köszönetünket e helyen is az örökhagyó végrendeleti kívánságának betöltéséért s egyletünknek támogatásáért. Árváinkat a jövőben is a főtiszteletű egyházkerület jóindulatú pártfogásába ajánljuk.
A jelentésünkben közölt kimutatás áttekintő képét
mutatja az egyes bevételi tételek emelkedésének és
csökkenésének. Igen örvendetesen állapíthatjuk meg
ebből, hogy a kisebb bevétel csak a tagdíjaknál, a
naptárnál ós a Batthyány-utczai háznál mutatkozik, s a
három tételnél együtt csupán 179 korona 10 fillér különbözetet tüntet fel az előirányzattal szemben.
A naptárnál 18 K 84 f.-nyi kevesbedés pusztán azért
mutatkozik, mert az előző időben évről-évre szaporodott
a „Protestáns Árvaházi Képes Naptár"-ból Hornyánszky
Viktor úr ügybuzgósága folytán a jövedelem, s mi az
aránylagos emelkedés alapján állítottunk be magasabb
összeget a mult évinél, a mikor 1663 kor. 89 fillér volt
e czímen bevételünk; 1905-ben pedig 1661 kor. 16 fillér
jutott egyletünknek, minélfogva ez alkalommal is el kell
ismernünk és ezt örömmel tesszük, hogy Hornyánszky
Viktor úr fáradhatlan buzgalmat fejt ki e naptár kiadása
és terjesztése körül, s ez által egyletünknek a naptárból, fennálló szerződésünk alapján, állandó jövedelmet
szolgáltat.
A Batthyány-utczai ház, melyet néhai Papphegyinétől örököltünk, az alapítványok között 21,979 koronával
szerepel ugyan, de évről-évre kevesebb jövedelmet hajtott.
1904-ben mindenféle javítások folytán még rá is fizettünk
973 koronát, 1905-ben már az előző évi 1349 korona
bevétellel szemben 1645 korona házbér folyt be s a
rendes kiadások levonása után 757 kor. 58 fill. jövedelmet hajtott, de mégis 92 kor. 42 fillérrel kevesebbet,
mint a mire számítottunk. A jövedelmezőség a helyes
kezelés mellett állandósulhat s már is mutatkozik pénztárnokunk, Bendl Henrik keze alatt a kedvezőbb
állapot.

A tagdíjaknál az előirányzattal szemben 68 kor.
csökkenés jelentkezik s ténylegesen 3732 kor. folyt be.
Tagjaink számában, ha nem is mutatkozik lényeges
változás, de kétségtelen, hogy évek hosszú sora óta
stagnáczió állott be, a minek hátrányos voltára jelentéseinkben mindig rámutattunk, de sajnos, eredmény nélkül. Erről egyébként még alább szólani fogunk.
Kedvező képet mutatnak többi bevételi tételeink,
a midőn a kamatjövedelem 1048 kor. 92 fillér többletet
mutat s 19,448 kor. 92 fillér tényleges bevételt eredményezett. Ennek oka az, hogy néhai Kandó Ilona
hagyatékának kamatait — 450 koronát — a budapesti
ref. egyháztól több évre egyszerre kaptuk meg s egyébként is a nagyobbodó tőkénk után hovatovább emelkedik
a kamatbevétel is.
Az adományok tétele örvendetes gyarapodást mutat
az előző évekkel szemben s mondhatjuk, hogy évek óta
nem kaptunk annyi adományt, mint 1905-ben. 6500 koronát irányoztunk elő — mert az előző évben csak
7035 korona jövedelmünk volt e czímén — s íme
7656 korona 87 fillér adományt kaptunk, tehát 1156 kor.
87 fillérrel többet az előirányzatnál. Lehetséges, hogy
csak múló jelenség, de úgy látjuk, hogy minden téren
nagyobb fogékonyság jelentkezett a jótékonyság iránt,
daczára a kedvezőtlen gazdasági évnek s daczára a
nyomasztó politikai helyzetnek.
A karácsonyi gyűjtés körül a női választmány tagjai
oly odaadással s oly buzgósággal fáradoztak, hogy az
az 5006 kor. 10 fillér, mely a társadalom bőkezűségéből
ós az emberbarátok jószívűségéből a Megváltó születése
ünnepén az árvák felsegélésére összegyűlt, önmagában
is kivívja a választmányi hölgyek páratlan munkássága
és sok fáradsággal járó tevékenysége iránti őszinte elismerésünket.
Az adományok sorozatában a „Protestáns Egyházi
és Iskolai Lapok" gyűjtése 386 kor. 19 fillérrel szerepel.
A kisebb konfirmácziói adakozásokon kivül, nagyt. Koncz
Imre, a vértesaljai ref. egyházmegye 88 éves esperese
ós Dányi Gábor, felsőbaranyai ref. esperes állnak előtérben az adakozások gyűjtésónéi, kik köziii az utóbbi
105 kor. 96 fillért, előbbi pedig 96 kor. 62 fillért szedegetett össze elismerésre méltó fáradsággal a Prot. Egyh.
és Isk. Lapok útján, sőt Koncz esperes úr a pénztárba
is küldött 89 kor. 20 fillér gyűjtést, úgy hogy összes
gyűjtése 185 kor. 22 fillér. Nem mulaszthatjuk el köszönetünket e helyen külön kiemelni, — s kérjük a nagyt.
urakat, hogy jövőre is gondoljanak árváinkra. Isten áldása
legyen hasznos munkájokon!
Köszönetünket nyilvánítjuk azonban az összes
gyűjtőknek s a nemesszívű adományozóknak, kik közül
fel kell említenünk Budapest székesfővárost 800 kor., az
„Egyesült budapesti fővárosi takarékpénztárt" 200 kor., az
„Első magyar általános biztosító társaságot" 200 kor., a
„Dunamelléki ref. egyházkerületet" 139 kor. 19 fill. és a
„Madas-alapból" 10,000 kor., a „Magy. orsz. közp. takarék-

pénztárt" 100 kor., Beliczay Béla urat 100 kor., a „Pestmegyei ág. h. ev. egyházmegyét" 84 kor. 9 fillér s a
„Budapesti ref. egyházat" 60 kor. adományával. A Madasféle alapból kapott 10,000 kor. tulaj donképen költségvetésünkben külön tételben szerepel, de a számadásokban
az adományok között van elszámolva. Utalunk egyébként
a jelentésünk utolsó lapjain található részletes kimutatásra, a hol az összes adakozókról is hálásan emlékezünk
meg s minden filléres adományt részletesen kimutatunk.
A fizető növendékektől 1913 koronával több, azaz
3913 korona folyt be, mert régibb hátralékok is befizettettek s e mellett a tartásdíjak pontosan folytak be
s több fizető növendék vétetett fel, mint azt számításba
vettük.
Az 1905 január hó 14-én tartott „Protestáns bál"
felülfizetőinek kimutatását már mult évi jelentésünkben
közöltük, ott 1050 koronát mutattunk ki. A számadások
rendjén 1080 kor. 70 fillérre emelkedett a tiszta jövedelem s ez pénztárunkba be is folyt.
Az 1906. évi „Protestáns bál" nagyon mozgalmas
képet nyújtott, zsúfolásig teltek meg a Royal termei
előkelő közönséggel — s a bál a legjobban sikerültek
közé sorozható. A látogatottságon kívül itt is nyilvánult
a szíveknek jótékonysági hajlama, úgy hogy 1200 kor.
jutott az árváknak a báljövedelemből.
Őszinte köszönetünket nyilvánítjuk mindazoknak, a
kik e sikert előmozdították, a bálanyáknak, a rendezőbizottságnak és elnökének s dr. Szedenits Zoltán úrnak,
a ki ismételten végezte szokott fáradhatlansággal a bál
rendezése körüli legkülönfélébb tennivalókat.
A néhai Wágner János-féle alapítvány s az ehhez
tartozó Hunyadi-téri ház ez évben többet jövedelmezett
1686 kor. 54 fillérrel s ténylegesen 15,086 l$or. 54 fillért hozott pénztárunknak. Az éveken át tartott javítási
és beruházási kiadások megszűntek, a házbérjövedelem
is emelkedőben van, úgy hogy végre normális viszonyok
állottak be. Jelentésünkben részletes számadását adjuk
ez alapnak, s csak felemlítjük, hogy ez alap 3670 kor.
kamat és 21,732 korona 50 fillér nyersházbérjövedelmével szemben a bekebelezett kölcsön törlesztésével
együtt 10,315 korona 96 fillér normálkiadása áll, úgy
hogy az eredmény az, a mint fentebb kimutattuk.
Az előirányzatban nem szereplő vegyes tétel czímén 109 korona, alapítványokból és hagyományokból
pedig 2100 korona a többlet-bevétel.
(Vége követk.)

KÜLFÖLD.
K ü l f ö l d i szemle.
A német szabad egyházi szocziális értekezlet mult
hó 24—26. napjain Kassel városában tartotta, az Evang.
Vereinshaus helyiségeiben, ez évi rendes (Xl-dik) közgyűlését.

Legelső sorban Grützmacher rostocki tanár értekezett „A protestantizmusnak a közélet terén való hatástalan munkásságának okairól". Ha már így van Németországban, mennyivel rosszabbak e tekintetben évtizedek
óta az állapotok hazánkban. Tételeiből ismertetjük a
következőket: 1. a protestantizmusnak minden kulturális
haladása daczára sem sikerült a közélet maradandó
befolyásolása; 2. ennek a hatástalan működésnek oka
nem a protestantizmus lényegében rejlik, mert épen a
protestantizmus van hivatva a természetes életnek szocziál-ethikai áthatására és átalakítására; 3. a természetes élet minden önállósága mellett is a protestantizmus valláserkölcsi alapelveinek van alávetve; 4. a protestantizmus hatástalan közéleti munkássága abban leli
magyarázatát, hogy túlságosan individuális jellegénél
fogva elmulasztotta a közélet szocziális erkölcsi áthatását
s nem mert szembe szállani az ellentétes szellemi és
anyagi áramlatokkal; 5. ker. erkölcsi tartalommal és
protestáns szellemmel kell megtöltenünk minden téren
a világhoz s a modern közélethez való viszonyát; 6.
hatástalan közéleti munkásságának oka részben az államhoz való, kevésbbé önálló és kevésbbé energikus viszonyában is keresendő.
Werner frankfurti lelkész „Az igazságosságról, és
nem csupán a szeretetről, mint a modern munkásmozgalom alapjáról" tartott nagyérdekű előadást. Főbb
tételei a következők: 1. korunk szocziális érzéke, mely
oly erősen tör elő az irodalom és a művészet terén, a
modern munkásmozgalomnál törvényszerű — jogi átalakulást igényel; 2. a modern munkásmozgalom a szocziális
haladás alapját nem kizárólag a szeretetben, hanem a
szocziális igazságosságban látja; 3. tárgyi és psychologiai tekintetben ennek alapja és jogosultsága velünk
született igazságérzetünkben, a modern termelés módjában, állampolgári jogtudatunkban és a községi autonóm
önkormányzatban van; 4. az általános és szocziális igazságosság álláspontján a munkás megkövetelheti a munkásviszonyt illető ügyekben a törvényes részvételt, a
gazdasági előnyökhöz és ideális élvezetekhez való jogát,
a személyi és rendi jogot, s különösebben az egyesülési
szabadságot, a munkásegyletek jogképességét, s a munkás kamarákat; 5. a szocziális jogalkotások megszüntetik a patriarchális rendszert s megalapítják az ipari
constitutionalismust; 6. a szocziálpolitikai törvényhozásnak valláserkölcsi alapon kell nyugodnia; 7. vallás,
erkölcsiség és hazaszeretet nélkül a formai igazságosság
igazságtalansággá, osztálygyűlöletté s a gazdaságpolitikai
törekvés forradalommá, sőt háborúvá fajul; 8. a szocziáldemokratiával szemben, mely szocziális igazságot
keres s a ker. szeretetet gúnyolja, az igazságosság,
jobban mondva a jogosság és a szeretet egyesítésében
látjuk a szocziális békére vezető munkásmozgalom maradandó alapját.
Végül Stöcker udvari lelkész, az ismert nevű belmissziói agitátor értekezett „A világi egyházkormányzatról", s azt közelebbről a hitvallás, az egyházjog ós

az egyházpolitika szempontjából világította meg. Főbb
gondolatai a következők: az evang. egyház hitvallásai,
úgy az egyetemesek, mint a reformátoriak, az írással
egyeznek s azok tartalma az ellenségekkel és a kritikusokkal szemben megvédendő. A lelkészek és theol.
tanárok számára egyházi tanrend készítendő. Az egyháznak joga van közrehatnia a theol. tanárok kinevezésére. A hitvallások érvényét erősítenünk kell a népélet körében. Közelebbről az egyházi jog, az egyház
empirikus oldalát tekintve, nélkülözhetlen s szellemi
életerőinek megőrzésére és erősítésére is jótékonyan
hat. Az egyházi jog az egyház lényegének megfelelő
legyen s meg kell védenünk az egyháztagok aktiv és
passzív választójogát. Az egyház önállósága és biztonsága érdekében szakítanunk kell a tisztán jogi vagy
bürokratikus egyházkormányzattal, mivel az egyház önállósága szabadságának is biztosítéka. Az egyházkormányzatnak és a zsinati rendszernek át kell hatniok
egymást. írás és történelem szól az államegyház intézménye ellen, mivel ellenére van az egyházi fejlődésnek
és az állami működésnek egyaránt. Az egyház ne legyen
a miniszterek és a parlamentek eszköze, de azért a
világi egyházkormányzat az egyetemes papság elvének
megfelelőleg erősítendő. Az egyház nagyobb szabadságának ós Önállóságának magasztos elve a választásoknál
is alkalmazandó. Egyházpolitikai szemponthói végül hangsúlyoznunk kell az egyház jogát a közélethez, nevezetesen a politikai és szocziális viszonyokhoz. Az evangéliom ereje, sava a közéletnek is, s az egyház a politikai
ügyekre is befolyást gyakorolhat. Az ev. keresztyénség
legyen a kovásza minden téren a közéletnek. A német
evang. tartományegyházak egyesítése a hitvallások érvényének érintése nélkül szorgalmazandó. Evang. egyházpolitikát kell folytatnunk a népélet összes ágaiban.
Mint Stöcker minden agitácziója, úgy ez is erős
kritikát igényel. Különösen veszedelmes téren mozog a
reformáczió s az ev. egyház történetének értelmezésénél.
Még megemlítjük, hogy Zimmermann tanár „A
liberalizmusról és az iskoláról" értekezett, a következő
alapelvekkel: A liberalizmusnak erősen megindokolt nézete van az iskola, az egyház és az állam egymáshoz
való viszonyáról. A vallásos nevelés életérdeke az egyháznak, az államnak és az iskolának egyaránt. Élő vallás a hitvallások nélkül nem képzelhető. A hitvallás az
állam szempontjából is igen fontos faktor. Vallásos
nevelés nélkül semmiféle iskola sem oldja meg sikeresen a maga feladatát. Felekezetközi alapon vallásos
nevelés lehetetlen. A felekezeti vallásos iskolák az
államra nézve politikai, vallásos és pedagógiai szükségletet pótolnak. A felekezeti iskolák vallásoktatása feletti
felügyeleti jog az illető vallásfelekezet joga, tiszte és
feladata.
Eperjes.
Dr. Szlávik Mátyás.

IRODALOM.
Világosság útja, vagy napi táplálék keresztyén
ifjak számára. Irta Bishop T. B., átdolgozta Forgács
Gyula. A hasznos kis könyvecskét, melyet a TraktátusTársaság adott ki, ajánljuk a lelkészek, tanárok és
tanítók figyelmébe. Ára 20 fillér. Tömeges rendelésnél
jelentékeny árkedvezményt nyújt a kiadó.
Egyházi beszédek. írta néhai Cz. Kovács Lajos,
nagykőrösi ref. lelkész. Szerző hagyatékából sajtó alá
rendezte Danóczy Antal, oki. lelkész, főgimnáziumi tanár.
Ára 2 K 40 fillér. Kapható Bazsó Lajos könyvnyomdájában, Nagykőrösön. Ismertetni fogjuk.

EGYHÁZ.
Leik ész választás. A bukaresti magyar ref. gyülekezet Márton Árpád, küsmödi lelkészt választotta meg
lelkipásztorává. — A szentleányfalvai ref. gyülekezet
Nagy Dániel, bélzerindi lelkészt választotta meg egyhangúlag lelkipásztorává.
Lelkészvéglegesítés. Kustár: Dánielt, az illavai
orsz. fegyintézet ref. lelkészét az igazságügyminiszter
állásában véglegesítette.
Királyi kitüntetés. E. Újvári István, romániai ref.
esperest, a kultura terén szerzett érdemei elismeréséül,
I. Károly román király a most alapított jubileumi éremmel
tüntette ki.
Királyi adomány. 0 Felsége, a király a gödöllői
ref. gyülekezetnek, iskolaépítési czélokra, 500 koronát
adományozott.
Templomépítések. Győr városa, e hó 5-én tartott
közgyűlésén 4000 koronát szavazott meg az épülő ref.
templomra; — a pozsonyi ref. egyház küldöttsége Balogh
Elemér lelkész és Terjessy Mihály gondnok vezetése
alatt e hó 7-én tisztelgett Wekerle Sándor miniszterelnöknél, hogy az adóhivatal mellett levő kincstári telket
adja át a templomépítés czéljára. A miniszterelnök megígérte, hogy ha egyáltalán lehetséges, a kérést mindenesetre teljesíteni fogja. (D. F. L.)
Templomszentelés. Az acsádi ref. gyülekezet f.
hó 8-án szentelte fel restaurált templomát. Á felszentelő
imádságot ós az alkalmi egyházi beszédet Kiss József,
pápai esperes-lelkész tartotta. Seregély Béla, adászteveli
lelkész keresztelt; a helybeli lelkész pedig az egyház
történetét olvasta fel. A restauráczió 7350 koronába
került, a melyből a hívek önkéntes adakozása 2000 koronán felüli összeget fedezett, a többi pedig az évek óta
gyűjtött magtári jövedelemből került ki. A hívek közül
egyesek, valamint a gyülekezet női és legénytagjai
szép áldozatokat hoztak ezenkívül a templom belső és
külső díszítésére. — A nagyteremi ref. gyülekezet f.
hó 1-én szentelte fel a Bethlen Gáborné grófnő hathatós
támogatása mellett épített új templomát. A felszentelő
ünnepélyen dr. Bartók György püspököt Kenessey Béla,
theol. igazgató, egyházkerületi főjegyző helyettesítette.
Az istentiszteletet először Nagy Domokos esperes
imádkozott, azután pedig Kenessey Béla tartotta meg
felszentelő beszédét és imádságát. Hegyi Károly, dicsőszentmártoni lelkész keresztelt, T.ótfalussy József, marosvásárhelyi lelkész esketett, Nagy Károly, theol. tanár
pedig Szabó Miklós erzsébetvárosi lelkésszel együtt az
úrvacsorát orsztotta ki.

Tanácsbiró választás. Az alsózempléni ref. egyházmegye a lemondott Szinnyey Gerzson helyébe dr. Patay
József földbirtokost választotta meg világi tanácsbirójává.
Lelkészi értekezlet. A szatmári ref. egyházmegye
Tiszavidéki lelkészi köre f. hó 3-án, Kölesében tartotta
meg értekezletét, Bortnyik György ev. lelkész és alesperes vendégszerető házában. Az értekezlet után
istentisztelet volt, a melyen Acs Lajos, csekei lelkész
imádkozott. Magán az értekezleten Bortnyik György
tartott mélyen járó és eszméitető felolvasást „Helyzetünk
és reményeink" czímen, a melyben egyházi életünk bajait
és azok orvosszereit mutatta fel, ez utóbbiak körében
különösen hangsúlyozván a belmisszió ós a népnevelés
terén való példaadást. A felolvasás hatása alatt ki is
mondta az értekezlet, hogy ezentúl minden értekezleten
egy, az elnök által előre kijelölendő körtag elő fogja
adni, hogy mit tett gyülekezetében az egyháziasság
fejlesztésére, mily eredményeket ért el s minő tapasztalatokat szerzett. Kocsis József, soakádi lelkész egy
újévi egyházi közgyűlést megnyitó beszédét olvasta fel;
ezután pedig több kisebb jelentőségű kérdést vitattak
meg. Az értekezlet után Bortnyik György házánál ebéd
volt, a melyen — szinte hihetetlen — jelen volt a róm.
kath. lelkész is.
A lionti evang. egyházmegye július 5-én tartotta
rendes közgyűlését Felső-Terényben, Laszkáry Pál esperességi felügyelő és Hándel Vilmos főesperes elnöklósével. Laszkáry felügyelő megnyitó beszédében örömmel
adott kifejezést, hogy az egyházmegye területén az ev.
hívek minden egyházban megülték a Bocskay-emléktinnepet, gyámintézeti adakozással kapcsolatosan. Örvendetes jelenségnek mondja, hogy az ev. tót nép a legtöbb egyházban niagyarosodik, hitéhez és vallásához
ragaszkodik és anyagilag gyarapodik; de annál elszomorítóbb, hogy számuk évről-évre fogy. Ennek oka pedig a
mindinkább nagyobb mértékű amerikai kivándorlás és az
egygyermek-rendszer. Fölhívta a lelkészeket, mint a nép
vezetőit,hogy buzdítsák híveiket a családi otthon szeretetére.
Az 1848. XX. törvényczikkről szólva kijelentette, hogy
noha a kormány megígérte a protestáns egyházaknak
fokozottabb mértékben való segítését, mind a mellett ez
még nem tekinthető a törvény teljes végrehajtásának,
melynek az autonomia sérelme nélkül való teljes végrehajtását sürgetni kell továbbra is. Hándel Vilmos főesperes szintén hazafias beszéddel terjesztette elő nagy gonddal szerkesztett évi jelentését. Több tárgy elintézése
után, az idei egyházmegyei tisztújításra nézve a közgyűlés úgy határozott, hogy az elnökség a tisztújító
közgyűlést Ipolyságra, a vármegye székhelyére, arra a
napra tűzze ki, a mikor dr. Baltik Frigyes püspök, a
közadakozásból újonnan épített ipolysági ev. templomot,
mely tiszta magyar gyülekezet temploma lesz, fel fogja
szentelni. Végül a kerületi gyűlésre küldték ki a világi
és egyházi képviselőket.
A bácsi evang. egyházmegye közgyűlése f. hó 3-án
tartatott meg. Az esperesi jelentés felhívta a lelkipásztorok figyelmét a r. kath. egyháznak a hitélet terén felmutatott buzgóságára s Őket is hasonló odaadó munkálkodásra kérte. Az egyházközségnek összes lélekszáma
69,269. 1905-ben született az egyházmegyében 2;J61
gyermek, ezek közül törvénytelen 162. Konfirmált 714 fiú,
730 leány, összesen 1444. Egybekelt 595 tiszta, 80 vegyes,
összesen 675 pár. Meghalt 786 fi, 784 nő, összesen 1570.
Áttért 9, kitért 15 egyén. A nyilvános istentisztelet látogatása körül mindenütt megvolt a kellő buzgóság; bibliai estélyekét és felolvasásokat a legtöbb egyházban
tartottak. Az esperességbeli egyházak összes bevétele

343,071 korona, kiadása 256,1*62 korona volt. — A tárgysorozat rendjén elhatározták, hogy felterjesztést intéznek a kertilet és az egyet, gyűlés útján a kormányhoz
az iránt, hogy a lelkész-özvegyeknek a kegyelmi félév
alatt is adja meg a kongrua-kiegészítést. Az egyházi
tisztviselők jogairól és kötelességeiről szóló szabályrendelet nem elégítette ki a gyűlést s ebben a tárgyban
felterjesztést intéznek a kerülethez. Az iskolákról szóló
jelentés azt mutatta, hogy a magyar nyelv tanítására
mindenütt nagy gondot fordítottak.
A kolozsvári ref. egyházmegye f. hó 6-án ülésezett Bonczhidán. A megelőző istentiszteleten Herepei
Gergely esperes imádkozott, az igét pedig Daróczi Ferenez, kajántói lelkész hirdette. Á gyűlésen, a megalakulás után az új lelkészeket erősítették be hivatalukba;
majd az esperes tette meg jelentését az egyházmegye
életéről. Ennek kapcsán tárgyalták Gáspár Sámuel m.-szovátai öreg lelkész nyugdíjaztatása ügyét, s megbízták az
esperest, hogy a nyugdíjaztatást az igazgató-tanácsnál
úgy vigye keresztül, hogy a munkaképtelenné vált lelkipásztor öregségében megélhessen. Bartók Béla főjegyző
az egyházmegyei tanács működéséről, • Muzsnay Miklós
tanügyi előadó pedig az iskolákról tett jelentést. A megüresedett lelkészi aljegyzői állásra egyhangúlag Bácsy
Gyula, válaszuti lelkészt választották meg.
A komáromi ref. egyházmegye f. hó 2-án lelkészi
értekezletét, 3-án pedig közgyűlését tartotta meg Komáromban. Az értekezlet tárgyalta a lelkészi és tanítói
díjlevelek naturáléi megváltásának kérdését, s azt mondotta ki, hogy rábízza a lelkészekre a megváltás felett
való megállapodást; ha pedig így nem lehetne a gyülekezettel megegyezni, akkor az esperes küldjön ki bizottságot az illető gyülekezetekbe. A tanító-testület azon indítványát, hogy a tanítói esztendő szept. 1-től aug. 31-ig
tartson, nem fogadják el. A tanítóválasztásokra vonatkozólag elfogadták az Udvardy Gyula által kidolgozott
új szabályrendeletet. Szintén elfogadták az egyházi földek
épségben tartására vonatkozó indítványt és helyeselték
a Kálvineum ügyét. Volt még ezenkívül néhány indítvány,
azonban napirendre tértek fölöttük. —-A f. hó 3-diki
közgyűlés istentisztelettel vette kezdetét, a melyen Gulyás
Lajos, dunaradványi lelkész imádkozott. Darányi Ignácz
gondnok nem jelenhetvén meg, a társelnöki széket
Pogrányi József tanácsbíró foglalta el. Tóth Kálmán
főjegyző melegen üdvözölte Veress Ede esperest és
dr. Darányi Ignáczot, 10 éves hivataloskodásuk alkalmából.
Veress Ede megköszönte az üdvözlést, azonban hajlott
korára tekintettel, bejelentette hivataláról való lemondását, a mit azonban, a gyűlés óhajának megfelelőleg,
visszavont. Az új lelkészek megerősítése után egyházmegyei pénztárnokká Gyalókay Lászlót, gyámintézeti
számvevővé Gálffy Gézát választották meg. Nagy vitát
keltett a tanító-testület azon indítványa, hogy a vallástanítást az iskolákban maguk a lelkészek végezzék. Az
indítvány felett azonban végre is napirendre tértek. Az
egyes bizottságok jelentései tudomásul vétettek. A szórványokban való hitoktatásra 11,300 korona vétetett fel
s Pozsonytól északra és Rutkán két új missziói lelkészi
állás szervezésének szükségessége kimondatott.
A pozsonyi evang. egyházmegye f. hó 11-én,
Somorján tartotta meg közgyűlését. Gyűlés , előtt a lelkészek urasztalához járultak, majd pedig gyámintézeti
istentisztelet volt, a melyen Endreffy János tartotta a
szentbeszédet. Az offertorium 80 koronát eredményezett.
A gyűlés első pontja Hollerung Károly esperes évi jelentése volt, a mely mindenre kiterjedő gonddal számolt
be az egyházmegye valláserkölcsi és anyagi életéről.

Az esperességi nyugdíjintézet 105,796 korona vagyont
mutat fel; az esperességi ösztöndíjalap 440 koronát
osztott ki hat tanuló papleány között. Elhatározták, hogy
az egyházmegye 200 koronával alapító-tagképen belép
a lelkószíiakat segítő egyesületbe. Rokonszenvvel fogadta
a gyűlés Schónwiesznemek az egyetemes lelkészi nyugdíjintézeti szabályrendelet revíziójára vonatkozó indítványát s azt a többi egyházmegyéknek is figyelmébe ajánlotta. Az iskolák állapota általában igen kedvező. Megdöbbenéssel értesült azonban a gyűlés a felől, hogy a
dunaszerdahelyi és a kajali iskolákat, miután növendékeik
létszáma alul van a harminezon, az a veszedelem fenyegeti,
hogy eddigi államsegélyük megvonatik. A Zsedényi
jutalomdíjra Keller, Pollacsek és Winkler tanítókat ajánlották. Siirgetendőnek mondották ki a selmeczi tanítóképezdének Pozsonyba áthelyezését és a 48. XX. végrehajtását. Végül a kerületi képviselőket választották meg.
A jövő évi közgyűlést Német-Gurábon fogják megtartani.
Egyházmegyei választások. A komáromi ref. egyházmegye pénztárnokává Gyalókay László, nemesócsai
lelkészt, gyámintézeti számvizsgálóvá Gálffy Géza, gelléri
lelkészt választotta meg. A tanácsbíróságra új szavazás
rendeltetett el Boross Kálmán kamocsai, Tuba Gáspár
ekeli es Borza Mór hetényi lelkészek között.
A budafoki ref. gyülekezet értesítőt adott ki,
dr. Székely József helybeli lelkész szerkesztésében,
1900—1905. évi életéről. Az értesítő rövid áttekintésben
elmondja a gyülekezet megalakulását, a hitoktatás, istentiszteletek és templomépítés körül kifejtett munkálkodását; majd az egyházi számadás főbb tételeit, a presbiterek, az adófizető egyháztagok és a kegyes adakozók
neveit közli. A kis gyülekezetnek 1905-ben 3939 kor.
48 fill. bevételével szemben 722 kor., 19 fill. kiadása
volt; pénztármaradványa tehát 3217 kor. 29 fill. Adófizető egyház tagjainak száma 141.

I S K O L A .
Külföldi tanulmányút. A sárospataki ref. jogakadémia tanára: dr. Ferenczy Árpád, a nyári nagy szünidőt tanulmányútra fordítja. A közoktatásügyi kormány
támogatásával Észak-Amerikába megy s ott az egyetemi
viszonyokat és a parlamentáris és közigazgatási intézményeket fogja tanulmányozni. A főiskola igazgatótanácsa megengedte, hogy Ferenczy, tanulmányútjáról
visszatérve, csak okt. elején kezdje meg előadásait.
A vallás- ós közoktatásügyi költségvetést f. hó
16-án, egy nap alatt letárgyalta a képviselőház. Hozzászóló alig akadt s az elhangzott beszédek között csupán
Polit Mihály nemzetiségi képviselőé volt a fontosabb.
Poiit természetesen ismét a nemzetiségek ismert nótáját
fújta el a nemzetiségek kulturális elnyomásáról és az
erőszakos magyarosításáról. Apponyi Álbert kultuszminiszter hosszabb beszédben válaszolt Politnak, s ha
beszéde nem volt is részletes kultuszprogramm, de
mégis megjelölte azokat az alapelveket, a melyeket a
magyar nemzeti kultúrpolitikának követnie kell. Apponyi
beszédével lapunk más helyén foglalkozunk érdemlegesen;
belőle itt még csak azt emeljük ki, hogy a néptanítók
helyzetének javítását már a jövő évi költségvetésben
kilátásba helyezte. Az azonban, a mit vártunk, hogy t. i.
nyilatkozni fog a miniszter az iskolai valláserkölcsi nevelés alapjairól, nem törtónt meg, pedig, a mint már
kifejtettük, a miniszternek Halász Lajos interpellácziójára
adott felelete nem volt kielégítő. Erre a dologra vonat-

kozó véleményünket tehát kénytelenek vagyunk a miniszterrel szemben továbbra is fentartani.
Az eperjesi evang. jogakadémián az 1906/1907.
tanév I. felére a beiratások 1906 szeptember 1-től 12-ig
eszközlendők; az előadások szeptember 16-án veszik
kezdetüket. Utólagos felvételnek szeptember 13—15.
napjain dékáni, azután pedig tanári-kari engedéllyel lehet
helye. A kik jogi tanulmányaikat csak most fogják kezdeni, azok az érettségi bizonyítványt, a kik pedig az
egyetemről, vagy más jogakadémiákról lépnek át, azok
csupán eddigi leczkekönyviiket tartoznak a beiratkozásnál
felmutatni. Azok az egyéves önkéntesek, a kik tényleges
katonai szolgálatukat f. évi szept. hó végén fejezik be,
október 1—8. napjain iratkozhatnak be. A vizsgálatok
határideje szept. 1-től 15-ig terjed. A félévi tandíj 50 kor.
Evangélikus lelkészek, tanárok és tanítók fiai — tekintet
nélkül vagyoni viszonyaikra — minden további folyamodás nélkül a tandíj felét fizetik. A jogakadémiai hallgatók általában részesülhetnek a Kollégium kebelében
fennálló, újonnan épített s kényelmesen felszerelt tápintézet kedvezményeiben; ebéd- és vacsoráért az első
félévben szept. 1-től deczember végéig 60 korona, csak
ebédért 34 kor. fizetendő. Az arra érdemesek igényt
tarthatnak a Kollégium által óvenkint kiosztatni szokott
ösztöndíjakra; valamint a szegénysorsúak tandíjmentességre, tápintézeti díjelengedésre s a jelentékeny alaptőkével rendelkező „Jogász segély-egylet" támogatására
számíthatnak. A jogakadémiai ifjúsági, valamint a kollégiumi nagy könyvtár a hallgatóság rendelkezésére áll.
A szünidőben mindennemű felvilágosításokkal, levélbeli
megkeresésre is, szívesen szolgál a jogakadémia igazgatósága.

GYlSZROVAT.
Nagy Pál, tornaijai ref. lelkész, a gömöri ref.
egyházmegye esperese, a sárospataki főiskola igazgatótanácsosa és a kerületi tanügyi bizottság elnöke, hosszas
szenvedés után, élete 75-dik évében, f. hó 14-én elhunyt. Temetése f. hó 16-án ment végbe.
Bartha Lajos, tordosi ref. lelkész, a hunyadmegyei
egyházmegye esperese, az erdélyi egyházkerület generális
direktora, hosszas szenvedés után, 63 éves korában, f.
hó 16-án elhunyt.
Legyen emlékezetük áldott!

KÜLÖNFÉLÉK.
Budapest számokban. A május hó tizenkettedikén
megtartott népszámlálás szerint a székesfőváros összes
népessége 791,748 lélek, miből 394,484 férfi (ezek között 17,087 tényleges katona) ós 397,264 nő. Ebből
634,706 lélek jut a beltelekre és 157,042 lélek a kültelekre;
ez utóbbinak népszáma tehát az elmúlt hatodfól év alatt
lényegesen emelkedett, a mennyiben 1900 végén (habár
a katonaság nélkül) a külteleknek csak 109,480 lakója
volt. A népességnek hitfelekezetek szerint való eloszlása
nagyjából ugyanaz, mint a megelőző népszámlálás alkalmával. A felekezetek közül ma is a legszámosabb a róm.
katholikus 475.836 lélekkel; utána következnek az izraeliták 186,047, az evang. reformátusok 73,847 és az ágostai evangélikusok 40,319 lélekkel. A felekezeteknek
százalékos eloszlása az 1900-iki évvel összehasonlítva a
következő volt (a zárjelben levő szám az 1900-iki nép-

számlálásé): római katholikus (60*7) 601, görög katholikus (0-8)'0 9, görög keleti (0-5) 0'7, ág. ev. (5'3) 5 1 ,
ev. ref. (8"9) 9 3 , unitárius (0'1) 0'2, izraelita (23"6) 235,
egyéb és ismeretlen (O'l) 0'2. A mi a népességnek anyanyelv szerint való megoszlását illeti, e tekintetben a magyarságnak térfoglalása örvendetes nagy mértékben haladt
előre, a mennyiben jelenleg 559,965 magyar helyett 673,337
lélek íratott össze, tehát — tekintettel arra, hogy az
1900. évi népszámban a katonák nem foglaltatnak benne
— a magyarságnak hatodfél óv alatti szaporulata kerek
108,000 lélekre tehető. Ezzel szemben a németek száma
98'511-ről 73,997-re csökkent, míg a tótok száma (20,487)
majdnem változatlan maradt. A népességnek anyanyelv
szerinti eloszlása az 1900. évi állapottal összehasonlítva
a következő: magyar (79"6) 85'0, német (14'0) 9'3, tót
(3-0) 2-6, egyéb (3'0) 3*1.
A legújabb gyógyirány, mely sikerei révén a
•társadalom legjobb és legműveltebb köreiben nagyban
terjed: a vérgyógyítás (hemopátia), mely kizárólag a
vér gyógyításával gyógyítja a neuraszténiát ós egyéb
idegbajokat, továbbá asztmát, gyomor-, szív- és vesebajokat, köszvényt és görvélykórt és ezen kezelési móddal
a jelenleg általában dívó kezeléssel szemben feltűnően
jobb eredményeket ér el. Ezen gyógymód megalapítója
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki visszatérve az évezreden át uralkodó humoralpathologia elvekhez, csakis a
test nedveinek kóros elváltozásaiban keresi a fent felsorolt betegségek okát és gyógykezelésük által a gyógyulást. Ezen kezelési módra felhívjuk mindazok figyelmét,
kik a fent felsorolt betegségek egyikében szenvednek,
hogy mielőtt valamely fürdőbe vagy gyógyintézetbe mennének, keressék fel ezen gyógymód megalapítóját és
egyedüli művelőjét: Kovács J. dr.-t, kinek ezen czélra
teljesen berendezett rendelő - intézete Rudapesten, V.
Váczi-körút 18., I. emelet alatt van.

PÁLYÁZATOK.
Pályázati hirdetés
a Nagy József 1000, azaz ezer koronás alapítványra.
Fölvételi kellékek:
a) Az alapítványt élvezni óhajtó magyar születésű,
ev. ref. vallású s a debreczeni főiskolában a felsőbb
tudományokat bevégzett ifjú legyen.
b) Esztehetsége kitűnő, erkölcsi jelleme feddhetlen,
igyekezete és szorgalma kitartó legyen.
c) Kitűzött életpályája a lelkészi vagy tanári hivatal legyen.
d) A bölcsészeti s hittanszaki tudományokon kivül
a latin nyelvben annyira jártas legyen, hogy a római
klasszikus írókat jól értse, a görög nyelvtanban az iskolai bizonyítvány szerint jeles osztályzata legyen; az élő
nyelvek közül a német nyelvet teljesen értse és egész
folyékonysággal beszélje ; végre a franczia nyelvben is
bírjon oly előkészülettel, hogy a könyveket jól értse.
A fentírottak szerint fölszerelt pályázati kérvények
a tiszántúli ev. ref. egyházkerület püspöki hivatalához
f. évi augusztus hó 10-ik napjáig küldendők be.
Debreezen, 1906. július hó 12-én.
Püspök

helyett

Dicső fi József,
egyházkerületi főjegyző.

P á l y á z a t .
A kecskeméti államilag segélyezett ev. ref. főgimnáziumhoz az 1906/7-ik iskolai évre egy rendes tanszékre pályázat hirdettetik.
Pályázhatnak a magyar és német nyelvből oklevéllel
biró, esetleg még oklevéllel nem bíró, de legalább szakvizsgálatot tett egyének.
A tanszék javadalma, ha rendes tanár választatik,
2400 korona törzsfizetés, 480 korona lakásbér és öt ízben
200—200 korona korpótlék és jogosultság arra, hogy a
megválasztott rendes tanár szolgálata arányában a főgimnáziumban rendszeresített 2600, 2800, 3200 korona
törzsfizetéssel s a két utóbbi esetben 600 korona lakásbérrel javadalmazott fokozatba előlépjen.
A fokozatba lépésnél ezen intézet
szolgálatában
helyettes és rendes tanári minőségben töltött évek egészben ; más protestáns középiskola szolgálatában töltött
rendes tanári évek 3/4 részben; más jellegű, nevezetesen
állami, községi vagy más felekezeti középiskolában töltött rendes tanári évek 2 / 4 részben; a korpótlék folyósításánál pedig bármely hazai középiskolában rendes tanári
minőségben töltött évek beszámíttatnak.
Ha helyettes tanár választatnék, javadalma 1600
korona.
A megválasztott rendes tanár jogosult és kötelezett
tagja az országos tanári nyugdíj- és gyámintézetnek,
azonban tanszéke után a fentartó egyházközségre kirótt nyugdíjjárulék 40%-át a tanár tartozik viselni.
A megválasztott rendes tanár alkalmazása egy évig
ideiglenes jellegű s csak azután fog véglegesíttetni.
A kellőleg felszerelt, t. i. a születést, vallást, képesítést, eddigi tanári szolgálatot, hadkötelezettségi viszonyt
és egészségi állapotot igazoló okmányokkal ellátott kérvények f. évi július 31-ig alólírotthoz nyújtandók be.
Csak ev. ref. vallású egyének pályázhatnak.
A megválasztott tanár állását f. évi szeptember
1-én elfoglalni köteles.
Kecskemét, 1906 július 6.
Katona Mihály,

forrás
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.

Kívánatra telítésnélküli töltést Is szállít a

Szt, Lukácsfürdíj Kútvállalat Budán.

HIRDETÉSEK.
a
böl
mindenki
k é r j e n mutatványszámot Sárospatakról.
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ev. ref. főgimn. igazgató.
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Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n .

Árjegyzékkel készség-

NY1LTTÉR.*

gel szolgálunk ingyen
és bérmentve.

Salvaíot

Természetes

vasmente*

£ithiott-forrá3

kitűnő hatásó
Tese-, hólyag-, r h e u m a - ,
köszvénybántalmaknál, vizelet! nehézségeknél, czukorb e t e g s é g e k n é l , a l é g z ő - én e m é s z t é s i s z e r v e k h u r u t a l n á l .
Salvator-fórrá* igazgatósága Eperjes*
~

SZT. LUKÁCS-FÜRDO
gyógyfürdő, Buda.

Téli és nyári gyógyhely.
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszapborogatások, zuhany-massage, vízgyógyintézet, szénsavas-fürdők,
villany-fényfürdők, gőzfürdők, kő- és kádfürdők, gyógyvízuszodák. — Olcsó és gondos ellátás. — C s ú z - , k ö s z v é n y - ,
i d e g - , b ő r b a j o k és a téli fürdőkúra felől kimerítő prospektust küld ingyen a =
= =

M T Szt, Lukács-fürdö igazgatósága Budán.
* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a

Szerk,

Ezen czégtáblán is

A mi gépeink nem

merhetők fe! azon üz-

szorulnak

letek, a melyekben
egyedül

árusíttatnak

.

varró-

ajánlásra.

Csak arra kérünk
ügyelni, hogy kellő
helyen vásároljon.

Singer Co. Varrógép Részv. Társ.
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16.
Budapest:
IV., Muzeum-körut 27.
„
VI'., Teréz-körut 21.
„
Újpest: Arpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u.

VII., Kerepeái-ut 32.
VII., Király-utcza 52.
II., Fő-utcza 15.
37, Vácz: Széchényi-u. 14.

Harmóniumokat

= 1 MATI0ÍÜ1FEÍ4

mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA
Budapest, VIII., József-körút 15.

Pianinók.

Pianók.

Tanerőknek

1~B M

^ — ferménattséttiéíiyes

E ^j^s^^avanyOVIZ

s lelké-

legjobb asztali- és üdítő ital.

Árjegyzék ingyen
szeknek külön százaés bérmentve.
lékengedmény.
Részletfizetés engedélyezve.

Kitűnő hatásúnak bizonyult k ö h ö g é s n é l ,
gégebajoknál, g y o m o r - é s hólyaghurutnál
Karlsbad M A T T O N I

eJÍ

cJí

HENRIK

Budapest

cJjS e J í e J f t cJst e i í eJíS e J í
A

legjolbt)

kályhákat és

kandallókat

c s á s z á r i é s icixályi

szállít
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol,
önmagának zeng dicséretet. 65 frttól minden árban kapható.

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár,

STOWASSER J • hangszergyáros,
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek szállítója.

H

udvari szállítcS
E I M I I .
i?ti d a p e s t , T l i o n e t « u d v a r ,
Különlegességek: templomok, családi házak, iskolák, irodák stb. részére. Több
mint 100,000 van belőle használatban.
Valódi
MEID1NGER-0FEN
csak ezzel
a védő-

jegy gyei-

É J i

H E I M ^

Prospektusok és költségvetések Ingyen és bérmentwe.

Budapest, II., Lánczhíd-utcza 5.
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes
húros-, vonós- t a fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett.

m

Hangfokozóierenda! btmeiy
hegedű, gordonka, beillesztése után
sokkal jobb, erősebb és lágyabb
hangot nyer. (Biztos siker.) Hegedűbe I i i i i i ^ f o k o z t i - K c r e n i l a javítással 4 frt.
Kezesség minden egyes hangszernél.

Legnagyobb gyár és raktár
Saját találmányú ( R á k ó c z i )
tárogató; általánosan elismert
legjobb, mely tökéletes solo
hangszerré általam konstruáltatok. Iskolával 30 forinttól
feljebb.
Az összes hangszerek javítása különleges, szakszerű pontossággal,
jutányos árban ; kezesség minden
egyes hangszernél.
Árjegyzék minden egyes hangszerről külön, kivánatra bérmentve küldetik.

Beszerezhető csakis a gyárban vagy a ráktárban.

B u d a p e s t e n Thonet-udvarban.
M ó r i t * V«lérla-UtoíBa l O .

Országh Sándor
orgona-és
ha r m o n i u m g y á r o s
cs. és kir. udyari szállító
R.-Palota (Budapest

mellett)

Alapíttatott 1861-ben.
Az 1885. évi k i á l l í t á s o n « N a g y d í s z o k l e v é l " é s
" F e r e n c z - J ó z s e f l o v a g r e n d d e l " ) , az 1904. évi v e s z prémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azonkívül számtalan k i t ü n t í t é s és elismerés.
K é s z í t k e l l e m e s és t ö m ö r h a n g ú , l e g j o b b é s l e g újabb rendszerű o r g o n á k a t . Elvállal javításokat
és á t a l a k í t á s o k a t . Kisebb o r g o n á k készletben vann a k . Szolid m u n k a és j u t á n y o s á r a k . Áz o r g o n á k
jóságát m i sem bizonyítja inkább, mint az, hogy
a g y á r a l a p í t á s a ó t a 4 0 0 - n á l t ö b b ú j o r g o n a lett
megrendelve és készítve.

Árjegyzék

Kivitel nagyban és kicsinyben.

én részletes
díjmentesen

tervezet
ktlldetik.

kivánatra

Orgonaópítési műintézet,

Torony-órák
palota-, városházi, gyári, laktanya-órák berendezését a legelőnyösebben eszközli

MÜLLER

JÁNOS

MAJER K A R O L Y utóda
Budapest, VII., Csömöri-út 50.
(Saját ház.)
Első magyar óragyár gőzerőberendezéssel.

Képes árjegyzékek, költségjegyzékek ingyen.

Rieger Ottó
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

Budapest, VII., Garay-utcza 48.
cs. és kir. udvari szállító, á Szentsir lovagja,
a Ferencz József-rend lovagja.
A párisi és bécsi világkiállít ison kitüntetve.
Legolcsóbb árban ós kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
csőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 30 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt árban elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kivánatra díjmentesen.

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. ÜDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.
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ROTESTANS
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP
Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő :

Hirdetési díjak :
Két hasábos egész oldal . . . .
Fél oldal
Negyed oldal
Nyolczad oldal

40
20
10
5

HAMAR

kor.
kor.
kor.
kor.

Megjelenik minden vasárnap.

ISTVÁN.

Előfizetési ára:

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a h o v á a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendök.

Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 fillér.

Vezérczikk: Fegyelem az egyházban. Keresztesi Samu. — Iskolaügy: Feminista törekvések. Pedagógus. —
T á r c z a : Az ó-testamentomi bibliai kritika. — Harang-szentelési ének. H. Kiss Áron. — B e l f ö l d : A pesti református
egyházmegye közgyűlése. — M i s s z i ó ü g y : A Prot. Orsz. Árvaegylet 1905. évi működése. — R é g i s é g : Adatok a
heidelbergi egyetem magyarországi hallgatóinak névsorához. — E g y h á z . — I s k o l a . — G y á s z r o v a t . — K ü l ö n f é l é k .

TARTALOM.

— Pályázatok. — Hirdetések.

Fegyelem az egyházban.
Jávory Nándor lelkésztől egy czikk jelent
meg* a „Magyar Szó" július 22-iki számában, a
melyben szomorúan sorolja fel az egyház életében
fenforgó bajokat, különösen azt a fegyelmezetlenséget, a mely egyházunkban általánosságban uralkodik.
De a fegyelem hiánya nemcsak egyházi,
hanem minden más téren is tapasztalható. A fegyelmezésben pedig rendkívüli erő van, akár az
egyesek, akár testületek, vagy más szervezetek
életében. A ki nem képes magát fegyelmezni, az
indulatainak rabja, szenvedélyeinek játéklabdája.
A mely testületben hiányzik a fegyelem, a hol
minden egyes ember saját akaratát igyekszik
érvényesíteni, a hol nincs közszellem, mely mindenkit áthat, hogy a közjó érdekében a maga
egyéni vágyait és akaratát a köznek alárendelni
tudja: ott nincs és nem lehet egészséges élet.
Hogy egyházi életünk sokféle baja a fegyelmezetlenségben is találja okát, azt minden figyelmes szemlélő tapasztalhatja.
Mint az iskolában, úgy mindenütt, s így az
egyházban is szükség van fegyelemre. De iskoláinkban ma nincs kellő fegyelem, s ebből folyik
tovább minden téren a fegyelmezetlenség. Nézzük
csak meg elemi-, közép- és felső-iskoláinkat, s
látni fogjuk, hogy mily óriási a különbség a csak
21—25 év előtti és a mostani állapotok között.
A 8—10 éves gyermek szembeszáll tanítójával,

később tanárával, még később püspökével is, a
ki pedig csak a törvény tiszteletben tartását követeli tőle. S ez az anarchia nem szórványos jelenség, hanem általános betegség. A betegséget pedig
a hivatottak orvosolni kötelesek; mert minél tovább
terjed a baj s minél inkább befészkeli magát a
közszellembe, annál nehezebben gyógyítható az.
Lássunk tehát hozzá a gyógyításhoz, s kezdjük azt önmagunkon. Mi papok fegyelmezzük
magunkat az evang. törvénye által, hogy annak
lelke legyen irányítónk, beszédünkben, cselekedetünkben, szóval egész életünkben, hogy fegyelmezett, Önérzetes, de szeretettel párosult magatartásunkkal másokra minél kedvezőbb hatást
gyakoroljunk. De, sajnos, hogy az Isten törvényeit nem vagyunk képesek mi sem betölteni, s
szükség van emberi törvényekre is, hogy bennünket amazok teljesítésére szorítsanak. Tévedünk,
botlunk, s a törvények ép arravalók, hogy egyfelől azok előzetes tudása a botlástól visszatartson, másfelől pedig, ha nem volt erőnk magunkat
fegyelmezni, utólag a botlás káros következményeit velünk éreztessék.
Aztán a fegyelmet vissza kell állítanunk öszszes iskoláinkba. A régi kálvinista iskolák azért
voltak jobbak a maiaknál, mert szigorú fegyelmet
tartottak, szigorúan a kötelesség pontos teljesítésére szoktatták, s ha kellett: szorították is a
növendékeket, hogy mindenek ékesen és szép renddel legyenek. Ma nem büntetni, de még szóval
fenyíteni is alig merjük a gyermekeket. Majd ha

A tüdővész terjedésének meggátlása czéljából 21211/1905. sz. a. kötelezöleg elrendelte a nagym. magy. kir.
vallás- és közoktatásügyi
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Y> és kizárólag Erdős
József és Társa czégnél

Budapesten, Szív-utcza 43. szám alatt, mint e szer gyártására és szétküldésére

donosoknál rendelhető meg. Az „Utasítások" bérmentve.

egyedül jogosított tulaj-

ismét fegyelmezett, kötelességtudó ifjak kerülnek
ki iskoláinkból, kevésbbé lesz szükség az életben
is a fegyelem eszközeire. De ma szükség van
mindenütt; szükség az egyházban is, mint a hogy
azt Jávory is hangoztatja.
Jávory czikkének első felében egyházi életünk általános fogyatékosságait tünteti föl, másik
felében pedig egy általa már gyakorlatilag alkalmazott elvre nézve kér aggódó, de egyházát szerető lelke lelkésztársaitól helyeslő, vagy helytelenítő feleletet.
„Nincs egységes liturgiánk, — mondja ő, —
a hány ház, annyi szokás."
„Nincs korunk követelményeinek megfelelő
énekeskönyvünk."
„Nincs lelkészi egyenruhánk; kiki saját ízlése
szerint varratja fungáláskor használni szokott öltönyét. "
„Nincs meg nálunk a törvény kellő tisztelete; kijátszhatja azt akárki is, felelősségre vonás
nélkül."
„Nincs egyházi életünkben gyülekezeti fegyelem ; megtorlás hiányában kiki azt teheti, a mit
akar."
Ezen általános bajok fölött igazán csak kesereghetünk, de rajtuk nem segíthetünk, mert az
az atyák dolga, a kik ezt a legközelebbi időkben
jó néhány esztendőre ismét alaposan el is végezték. Féltek és félnek a nagyobb szabású újításoktól ; félnek a szigorúbb törvények hozatalától,
mert azt gondolják, hogy bomladozó egyházi életünkön még nagyobb rés támad, melyen mind
többen és többen vonulnak ki, hogy a felekezetnélküliek, vagy más felekezetek seregében találják
fel leikök üdvösségét.
En nem hangoztattam soha, hogy: „hadd
hulljon a férgese", mert én is azt vallom, a mit
Jávory, hogy „kész vagyok véremet adni azokért,
kiknek vérét az én kezemből kéri számon egykor
az én Uram és megváltó Jézusom". De a lanyhaságot, közömbösséget, túlságos elnézést nem tartom czélravezetőnek a férgesekkel szemben; mert
szemök még jobban felnyílván, mindig merészebbek lesznek, s magukkal ragadnak sok más, jó
lelket is. Az ilyenekkel szemben bizony szükség
volna fegyelmező szabályra, vagy törvényre, hadd
látnák, tudnák, hogy nem a pap gondolta ki ellenök a megtorlás ilyen, vagy amolyan módját,
hanem ő csak végrehajtatja azt, a mi különben
a papra is és az egyház minden tagjára nézve
kötelező.
„Van fegyelmező szabályzatuk r. katholikus
testvéreinknek, van a baptista atyafiaknak; csak
nekünk nincs, csak mi vagyunk olyan függő állapotban, mint Mohamed koporsója."

Hát a r. kath. egyházban van fegyelem, s
első sorban a papság áll a legszigorúbb fegyelem
alatt. Ott ismeri mindenki a maga kötelességét,
mint a jó katona, s végzi is azt szigorúan, lelkiismeretesen, — néha talán lelkiismerete ellenére
is, mert tudja, hogy őrködő szemek vigyáznak
rá, s ha mulasztáson érik, mint hűtelen szolgát
megbüntetik. S ezt a fegyelmet a papság érvényesíti a hívekkel szemben is, az egész vonalon.
Mily szigorúan követelik a gyermekek templombajárását, a bérmálást, s kicsinyektől és nagyoktól
a gyónást; s bizony, aránylag csak kevesen
maradnak el, míg nálunk — félnünk kell a
templombaj arasra való buzdítástól, félnünk sok
mástól, mert akkor mi kegyeskedő bolondok, vagy
szigorú vaskalaposok vagyunk, a kik nem tudunk
felemelkedni a mai müveit kor szellemi magaslatára.
Fegyelmező, rendet fentartó és erősítő szabályokra nekünk is szükségünk van; azért tegyük,
mit Jávory mond, hogy: „lelkészi értekezleteink
útján. hassunk oda, hogy minél előbb, jól meghány t-vetett, jól kidolgozott javaslatok kerüljenek
megrostálás végett gyűléseink asztalára, melyekből
aztán az illetékes faktorok egy egyetemlegesen
kötelező fegyelmi szabályrendeletet alkothassanak."
A czikk másik felében a következőket mondja
Jávory: „az egyházpolitikai törvények létrejötte
óta a klérus óriási a^itácziót fejt ki a prozelitáskodás, a lélekhalászat terén; egyleteket, társulatokat szervez ; vegyes házasságok kötésénél pedig
addig mesterkedik, addig igér, addig fenyeget, a
míg a nem r. katholikus felet hálójába nem keríti, vagy reverzálist nem csikar ki tőle a róm.
katholikus vallás javára. Mesterkedjünk mi is,
mondhatná valaki. Bocsánatot kérek, nem tehetjük, . . . mert a mi evangéliomi vallásunk egyik
fő és sarkalatos tétele: a lelkiismereti szabadság,
— a lelkiismereti szabadság pedig tiltja, hogy
bárki meggyőződésébe csak azért vájkáljunk, hogy
létszámunk egy kényszer-birkával szaporodjék!"
íme, a nagy baj, a melyet mindnyájan ismerünk, mert a statisztikai adatok csalhatatlanul
bizonyítják, hogy a törvény által szentesített reverzálisok napról-napra apasztják híveink számát, s
míg a baj fölött panaszkodunk, protestáns ősi
lojalitásunknál fogva nem akarjuk alkalmazni a
mi javunkra is szolgáló törvényeket! A törvény
nemcsak kötelez, de jogokat is biztosít. Miért ne
érvényesítsem én egyházam jogait, mikor arra
nemcsak jogosítva, de kötelezve is vagyok. Én
mindenkor megteszem e kötelességemet, — de
megteszi Jávory is, a mikor később így folytatja:
„Sok keresés után végre találtam egy hathatós
orvosságot és pedig a r. kath. kollegák patikájában. Et ab hoste docere fas est. Láttam ugyanis,

hogy a pápás papok nem esketik meg, nem oldozzák fel bűneik alól, szentségeikben nem részesítik,
nem fogadják el keresztszülőkül az olyan híveiket,
a kik nem r. kath. vallású jegyesüket hozzájok
át nem térítik, vagy legalább a tervbe vett házasságból születendő gyermekeket előre a róm. kath.
egyház javára le nem kötelezik. Feltettem magamban, hogy keresztszülőkül és házassági tanúkul

%

én sem fogadom el, sem a reformátusokból lett
renegátokat, sem azokat, a kik hitüket ugyan
megtartották, de gyermekeiket már vegyes házasságuk — r. kath. pap előtt történt — megkötése
előtt, közjegyzőileg a r. kath. egyház javára elkötelezték. "
„Elérkeztem ahhoz a ponthoz, a hol jóakaratú, baráti véleményetekre van szükségem. Mondjátok meg nyíltan: helyesen cselekszem-e vagy
nem, midőn olyan vegyes házasságban élő református egyéneket nem fogadok el keresztszülőkül,
kik házasságuk létrejövetele előtt megfosztották
egyházunkat gyermekeiktől ?"
Én, mint már feljebb is érintettem, igenlő
feleletet adok a felvetett kérdésre. Mi, a Krisztus
által ránk bízott juhoknak pásztorai, kell, hogy
híveink fölött a legéberebbfigyelemmelőrködjünk.
A r. kath. papok, szerintem, csak kötelességüket
teljesítik, midőn nemcsak saját híveiket igyekeznek nyájukban megtartani, hanem a nyájba más
aklokból is törekesznek juhokat szerezni. Hát
nekünk, kálvinista, vagy általában prot. papoknak
nem volna kötelességünk, hogy híveinket megtartani. azoknak számát törvénybiztosította jogaink
érvényesítésével szaporítani törekedjünk ? Az én
feleletem erre ismét csak az, hogy igen; de bizonyos óvatosságot ajánlok. Tudom, hogy közöttünk
senki sem tudna oly erőszakos fegyvereket használni, mint a milyeneket r. katholikus kollegáink
használnak; de meg kell tennünk minden tőlünk
telhetőt, hogy a hűtlen pásztor bűnébe ne essünk.
Itt fő a pastoralis prudentia, a mely kinek-kinek
megszabja, hogy meddig szabad mennie; aztán
sok függ az egyes gyülekezetek valláserkölcsi és
egyházias életétől is. A nagyobb gyülekezetek
papjai, a kik híveiket kevésbbé ismerhetik, mint
a kisebb gyülekezetek lelkészei, kell, hogy másmás methodust használjanak. De használjunk fel
minden megengedhető eszközt, hogy hitben lankadó, számban fogyó egyházunkat a jövő számára
minél jobban megerősítsük!
Keresztesi

Gavora és

Samu.

ISKOLAÜGY.
Feminista törekvések.
II. A gyermekek nemi felvilágosítása.
A feministák másik neveléstani elve : a gyermekeknek nemi tekintetben való felvilágosítása, úgy a családban, mint az iskolában.
Ennél a dolognál három kérdésre kell feleletet adnunk. Először, hogy mit is jelent az elv; másodszor,
hogy a benne foglalt követelésnek van-e jogosultsága
és czélszerűsége; harmadszor, hogy keresztülvitelében
mit tehet a család és az iskola?
Az elv, a feministák tetszetős szövegezése szerint,
azt jelenti, hogy a mint az ismeretek közlése körében
a tények és a jelenségek eredete, oka s mikéntje felől igyekezünk felvilágosítani a gyermekeket s ezáltal el akarjuk
őket juttatni a világ és az élet helyes felfogására, akképen
szükség van arra is, hogy a növény-, állat- és az embervilág nemi alakulatai s szaporodásuk minkéntje felől is
felvilágosítsuk őket, mert hiszen már csak a tudás
teljességének a szempontja is megköveteli azt, hogy
az ember mindezek felől már a családban és az iskolában helyes ismereteket szerezzen.
Az elv jogosultsága és czélszerűsége mellett is
tudnak argumentumokat felhozni a feministák. Ép az
előbb említettem az ismeretek teljességének a szempontját ; de ezenkívül még halljuk hangoztatni az élettani és az erkölcsi szempontokat is.
Az élettani szempont szerint, a miképen a növény
és az állat, úgy az ember is a párosodásra és ennek
útján faja tovább szaporítására és fentartására van
hivatva; nagyon fontos és szükséges tehát, hogy a fiúk
és a leányok, de különösen az anyaságra hivatott leányok,
már neveltetésük során megismerjék a fajfentartás szerveit, azok funkczióját s a nemi életet általában, hogy
így megfelelő tudással léphessenek bele a házaséletbe
s annak higiéniáját ismerve, kikerülhessék azokat a
veszedelmeket, a melyek a visszaélésekből származhatnak s azokat a bajokat és aggodalmakat, a melyek a
bő istenáldással járnak együtt.
Szorosan kapcsolódik az élettani szemponthoz a
morális szempont, a mely szerint a megfelelő nemi felvilágosítás mellett, különösen a pubertás korában, meg
lehet óvni a gyermekeket a saját testükkel való visszaéléstől, s úgy ebben, mint a későbbi korban a nemi élet
terén őket fenyegető veszedelmektől. Nem elég csak
tanítani: „Ne paráználkodjál", hanem meg is kell ezt
magyarázni, épen olyan világosan, mint ezt, hogy „Ne
Egyházfelszerelő és oltárépitö miiintézet. Úrasztalterítők, kelyhek,
borkancsók gyártása.
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ölj", „Ne lopj". Mert csak ha ismerjük az erkölcsi parancsolat igazi értelmét, akkor lehetséges az, hogy azt be is
tölthessük.
A feministák szerint a gyermekeknek ebben a nemi
felvilágosításában közre kell működnie családnak és
iskolának; de különösen ennek az utóbbinak, mert hiszen
a családban legtöbbször olyanok állanak a gyermekkel
szemben, a kik vagy igen kevéssé ismerik a nemi élet
igazi természetét és higiéniáját, vagy ha ismerik is, nem
rendelkeznek elég pedagógiai tapintattal az ismeretek
közlésében.
Lássuk most már a követelés jogosultságát és czélszerűsógét.
Kétségtelen, hogy az ember legelső természeti hivatása ezen a földön a fajfentartás. Ezért alkotott a Teremtő is férfit és asszonyt, s ezért mondá nekik mindenekelőtt: „Gyümölcsözzetek és sokasodjatok és töltsétek
be a földet!" Ebből természetesen következik, hogy az
emberi élet és hivatás eme részét illetőleg is lehetőleg
minden embernek helyes ismeretekkel kell, vagy legalább
kellene bírnia. A nemi élet, teremtetésünknél fogva hozzá
tartozik földi életünkhöz; annak vágyai, indulatai, testi
szervezetünk érettsége idejében kikerülhetetlenül nyilvánulnak s elkísérnek bennünket egészen a hajlott korig.
Ebben a tekintetben férfi és nő között kevés a különbség, s a nemi alkottatással együtt járó ösztönt s vágyakat csak kellő élettani ismeretek és kellő erkölcsi neveltetés mellett vagyunk képesek mérsékelni és csak a
legritkább esetben teljesen elfojtani. De épen azért,
mivel a nemi ösztön és indulatok ily hatalmasak, kétségtelen dolog, hogy kellő ismeretek és szilárd erkölcsi
felfogás híján rendkívül könnyű a VH-dik parancsolat
ellen való vétkezés és ennek következményeképen olyan
bajok ós betegségek szerzése, a melyek nyomorulttá,
koldússá, őrültté tehetik az embert. Hány és hány serdülő fiú és leány teszi magát tönkre a saját testével
való visszaélés által; hány és hány ember szerez magának egész életére, sőt még maradékaira is kiható betegséget, s hány és hány végzi életét a VII. parancsolat
ellen való vétkezés következtében a lelki halottak azilumában J
Mint már előbbi czikkemben is mondtam, sok vétek
büntetlenül maradhat esetleg a földi életben, csak a természet törvényei ellen való vétek nem, S a természet
törvényei ellen való vétkezés sehol sem oly könnyű, mint
épen a nemi életben, a hol a leghatalmasabb testi indulat működik. Hogy ezekbe, a vétkekbe ne essünk, valóban
nagyon szükséges, hogy kellő ismeretekkel rendelkezzünk
testi alkottatásunk, annak funkczionálása, működő erejének határai s azon veszedelmek felől, a melyek a mérséklet és az óvatossági híján testünket és lelkünket
fenyegetik úgy a házaséleten kivül, mint azon belül.
Ha a dolgot ebből a szempontból vizsgáljuk csak,
akkor lehetetlen azt mondani, hogy a feministák követelésében nincs jogosság és czélszerűség. A mint látjuk

azonban és legutóbb egyik híres svájczi professzortól
hallottuk is a feministák egyik gyűlésén, a feministák
eme követelése nem arra irányul tulaj donképen, a mire
irányulnia kellene, hogy t. i. a fiúgyermekeket a családalapításra, a leánygyermekeket pedig az anyai hivatásra
neveljük a nemi tekintetben való felvilágosítás által,
hanem inkább csak arra, hogy a női nemet egyenlővé
tegyék a férfinemmel, a tekintetben, hogy képesítsék
az anyaság korlátozására. Itt a dolognak az igazi bibéje,
a mely méltó is a feminista törekvésekhez; mert ha az
a czél, hogy a nőt minden tekintetben egyenlő küzdőféllé tegyék a férfival, akkor czélnak kell lenni annak
is, hogy vagy teljesen kiküszöböljék, vagy a minimumra
redukálják azokat a természetes gátló körülményeket, a
melyek a női nem versenyének teljességét lehetetlenné
teszik. Az a híres svájczi professzor egyebek között
arról is beszélt a feministáknak, hogy a családi élethez
joga van az embernek a nélkül is, hogy fajfentartó
kötelességeit betöltené, s ha akár a férfinak, akár a
nőnek testi egészsége vagy anyagi, társadalmi viszonyai
úgy követelik, megengedett dolog a fogamzás korlátozása vagy teljes megakadályozása is, — csak okosan,
az egészségtannal nem ellenkező módon történjék az.
S ez a tudomány, fájdalom, a mai világban igen kapós,
úgy a férfiak, mint különösen a nők között. Nemcsak
temérdek példányban forognak közkézen azok az orvosi (?)
művek, a melyek a házasélet higiéniáját és a nemzés
korlátozását tárgyalják, de eléggé okosítják egymást
maguk a jó barátnők is ezek felől, a minek következtében rohamosan szaporodik a meddő, vagy az egygyermekes házasságuk száma. A két- és egy gyermekrendszer megfertőztette már hazánkat is; Francziaországban
pedig, a csekély számú születések folytán bekövetkezett
nemzeti pusztulás láttára, már törvényhozásilag akarnak
bizonyos előnyöket biztosítani a többgyermekes családapák számára.
S miért van ez? Talán azért, mert a férfiak félnek a nagy családtól? Nem; mert igaz ugyan, hogy
vannak sokan közöttük ilyenek is, de általában véve
a férfiakban mégis erősebb a fajfentartási ösztön, mint
a nőkben, s számos, felemelő példáját látjuk az életben
annak a küzdelemre készségnek, a melyet a férfiak
nagy számú családjuk eltartásában felmutatnak. A felelősség itt, az én megfigyeléseim szerint, inkább a nőket
terheli, és pedig legelső sorban a társadalom amaz osztályainak asszonyait, a melyekből a feministák kikerülnek. A műveltnek nevezett osztályok asszonyai ma, hogy
úgy mondjam, irtóznak, nem a házasélettől, hanem csak
az anyaságtól, és pedig a legtöbb esetben nem a testi
egészség szempontjából, se nem az anyagi szűkös viszonyok miatt, hanem az asszonyi hiúság és a saját kényelmük szeretete miatt. Adjuk csak meg tehát a mai
asszonyoknak a kellő ismereteket arra nézve, hogy miként kerülhetik ki, nagyobb veszedelem nélkül, az anyává
léteit, meg is adjuk ezzel a halálos döfést az emberi
nem fenmaradásának.

A gyermekek nemi tekintetben való felvilágosítását
tehát, oly módon és oly czélzattal, mint a hogy a feministák követelik, nemcsak jogosultnak nem, hanem egyenesen veszedelmesnek és a legnagyobb mértékben erkölcstelennek ítélem, a mely ellen minden becsületes embernek
s az olyan erkölcsi institucziónak, mint a keresztyén
egyház, egyenesen tiltakoznia kell.
Pedagógus.
(Folyt, következik.)

TÁRCZA.
Az ó-testamentomi bibliai kritika.
í r t a : Stanley A. Cook.

Az ó-testamentom kritikusai és azok kritikája ellen
az utóbbi időben több támadás történt. De bár megengedjük, hogy ezek a támadások őszinték voltak, az is
bizonyos, hogy azokat nem egyszer nagyítás és helytelen
értelmezés jellemezte. Míg egyfelől helytelenítenünk kell
a politikai élet terén szokásos, de az ilyen komoly természetű kérdésnél nem szerepelhető taktikázás behurczolását, fontos észben tartanunk, először : hogy a kritika ellenesei kevés figyelemmel vannak azoknak a
szükségleteire, a kik az ó-testameritomot főként azért
tanulmányozzák, hogy belőle ismereteket nyerjenek az
ősi történet, szokások és gondolatok felől; és másodszor :
liogy a támadások nem a kritika valamely újabb irányzata, hanem ama tudomány ellen intéztettek, a mely
már jó ideje ismeretes az emberek előtt. A mikor
Robertson Smith kiadta 1881-ben „Az ó-testamentom a
zsidó egyházban a cz. művét, főczélja volt kimutatni,
hogy „a bibliai kritika nem a modern tudósok találmánya,
hanem a történeti tények jogosult magyarázata", és
mikor a nagy holland kritikus: Kuenen, megírta mesteri
tanulmányát 1880-ban, a „Modern Szemlédben, „a kritikai módszerről," egyszersmindenkorra visszautasította
mindama különféle ellenvetéseket, a melyeket abban az
időben emeltek az ellen és a melyeket ma egy új nemzedék emel. Elég talán annyit mondani, hogy ezen és
más nagy mesterek elhallgattatták mindama kételyeket,
a melyeket valaki táplálhatott az ó-testamentomi kritika
jogosultsága felől, és hogy azok, a kik az ó-testamentomot nemcsak épen istentiszteleti czélokra használják,
lehetetlennek érzik a kritika előtti idők álláspontjára való
visszatérést.
A mennyire sajnálni lehet a bibliai kritika ellen
való kedvezőtlen íteletet, annyiban mégis vigasztaló a
dolog, hogy e miatt a felelősség a legnagyobb mértékben
azokra hárul, a kiknek véleménye, állásuknál fogva, nagy
súllyal és tekintéllyel bír. A közönséges ember, meglehet, keveset tudhat a bibliai kritika felől s még kevesebbet annak a bibliai tudományban való alkalmazása
felől, és mindaddig, a míg vallásos meggyőződése Izrael
történetének egy bizonyos felfogásán alapul, addig a
kritikai eredmények mindig visszatetszők lesznek előtte.

Mert lehetetlen tagadni, hogy ezek az eredmények gyakran
a legszembetűnőbb eltérést mutatnak az ó-testamentom
világos közléseitől, ós azok, a kiknek nincs türelmük,
vagy épen hajlandóságuk sem arra, hogy a kritikai
módszereket mérlegeljék, gyakran képesek kapva-kapni
oly következtetéseken, a melyek hihetetlenek, mind a
magok elfogulatlan ítélete, mind a bibliatudósok előtt.
Ezért nem épen feltűnő, a mikor némelyek, a kiket
neveltetésük arra tett alkalmassá, hogy ex cathedra
szóljanak, kedvezőtlen véleménnyel vannak a bibliai kritika
felől, mivelhogy nagyon sokan vannak, a kik inkább
szeretnek az ilyen tekintélyek ítéletére támaszkodni,
mintsem azzal fáradni, hogy saját magok formáljanak
valami felől önálló véleményt.
A modern kritika nem köszöni eredetét sem az
antiszemitizmusnak, sem az inkvizicziónak, a mint dr.
Reich alaptalanul állította, hanem sokkal inkább a reformácziónak s a nyomában fakadt általános szellemi fejlődésnek. A vágy az őstörténet helyesebb megismerésére,
az ember ama törekvése, hogy önmagát és az ő őskorára
vonatkozó tudósításokat tanulmányozza, társulva a szabadabb gondolkozással és nem kevésbbó a bibliának
tiszteletteljes tanulmányozásával: ezek voltak azok a
faktorok, a melyek a kritika munkáját megindították. A
história tanulmányozása, miként maga a história-írás,
csak lassan fejlődött és sok lépcsőfokot kellett megjárnia, a míg haladásnak indulhatott. A héber tudományosságnak függetleníteni kellett magát a zsidó írásmagyarázástól és a saját lábára kellett állania. Hajdan erősen
argumentáltak a héber magánhangzó-jegyek régisége
mellett, ma pedig ez csak a mássalhangzós szöveg kérdésévé vált. Azelőtt a fordításokra támaszkodtak, ma pedig
nyelvészeti kutatások igyekeznek megállapítani az eredeti
szöveget, hogy kimutathassák, hol lehet a szöveget helyesbíteni és hol kénytelenek azt homályosságában meghagyni. Az ó-testamentom szövegét messzebb visszanyomozták a múltba, mint a hogy azt a legrégibb kéziratok
felmutatják, el egészen a mai időszámítás legelső századáig, és a felől győződtek meg, hogy az, csaknem 1800
esztendő óta, lényegében változatlan maradt. Az ősi időben többféle reczenzió volt; az Ősi verziók létezését bizonyítják az egykorú iratok (pl. a Jubileumok könyve) és
a cambridgei egyetem könyvtárában őrzött Nash-papiros.
így tehát azt a szöveget, a melyet a zsidók századokkal
ezelőtt kiválasztottak, a más szövegekről szóló s feltalálható emlékekkel kapcsolatban kell tanulmányozni.
A kutatás ebben a tekintetben igen szövevényes, de tanulságos ; de ha jogos, akkor ebből azonnal következik
az irodalmi kritika jogosultsága is. A történész mindenesetre kénytelen számításba venni, hogy voltak különböző reczenziók, és elismerni, hogy a keresztyén éra
előtt volt olyan históriai anyag, a mely lényeges különbséget mutat fel az elfogadott szöveggel szemben.
A theologus elé most a canon kérdése áll; és mivel
a canon a zsidó zsinagógának köszönhető, szükséges megvizsgálnia, hogy vájjon ez szükségképen csalódhatatlan

volt-e? A" historikus részéről önkényes eljárás volna,
ha kritikáját csak azokra az iratokra terjesztené ki, a
melyeket nem foglaltak be a canonba.
Kötelessége felhasználni minden rendelkezésre álló
eszközt, hogy fogalmat alkothasson arról a földről és
arról a népről, a melyen s a melynek körében ezek az
iratok keletkeztek. Ebben a munkában semmiféle segítő
eszközt sem szabad kicsinyelni; az összehasonlító történelem, az archeologia, szocziologia stb. eredményei folyton szem előtt tartandók, hogy az ó-testamentom élő
tudósítás lehessen, ne pedig a múltból származott holt
betű. Rendszeres tanulmány mellett igyekezik megismerni
az okmányok benső karakterét; és ha kettős elbeszélések, következetlenségek vagy ellenmondások a kompilálok keze nyomait mutatják az ó-testamentomban, ugyanezt tapasztalják azok is, a kik a nem canonicus iratokkal
foglalkoznak, és a mint az orientalisták tapasztalják,
közös jellemvonása ez a kompilálás azoknak, a kiknek
írói módszere nem olyan volt, mint a mienk.
Izrael története és vallása általános fejlődésének
alapos ismerése, kapcsolatban az írói sajátosságok behatóbb tanulmányozásával, azt mutatja ki, hogy a kompiláczió közben különböző korból eredt és más felfogású
részek foglaltattak össze. A mikor pedig a Krónikák
könyvét összehasonlítjuk a Sámuel és a Királyok könyveivel, lehetetlen észre nem venni a vallásos fogalmak
fejlődését és a különböző koroknak a történetírást illető
felfogásában mutatkozó eltérést. A Jubileumok könyve,
bár nincs benne a canonban, nem kis fontossággal
bír a tekintetben, hogy világot vet a későbbi fejlődésre. A Talmud mutatja, hogy az evoluczió munkája
nem ért véget és így tiszta fogalmat lehet alkotni bizonyos, meghatározott korok gondolkozásmódja felől. A
részrehajlatlan vizsgálódás arra az eredményre vezet,
hogy az írók a népet vagy a tényeket a saját koruk
külön felfogásának megfelelően mutatják fel, és a történésznek kötelessége, hogy ezt figyelembe vegye.
Kiderült, hogy Saul királlyá választása felől két
különböző tudósítás van; ezeket, jelen formájukban,
lehetetlen egyeztetni, és közülök az egyik olyan vallásos
felfogás világos jeleit mutatja, a mely a monarchia
régtől fogva létezését tételezi fel. Nem más, mint a
tudományos közgondolkozás kényszeríti itt a historikust
arra, hogy előnyt adjon a korábbi tudósításnak, a mely
természetesen alkalmazkodik annak a korszaknak a történetéhez ; míg a későbbi eredetű tudósítás értékes
bizonysága annak a felfogásnak, a mely akkor fejlődött
ki, a mikor már Izrael szomorú tapasztalatokat szerzett
a királyságot illetőleg. Vagy pl. Dávidnak háromféle
jellemképét mutatja fel az ó-testamentom. Felmutatja a
Sámuel könyveiben mint kiváló hadvezért és királyt, a
Krónikák könyveiben mint a jeruzsálemi istentisztelet
megalapítóját és a Zsoltárok felirataiban mint vallásos
költőt. E jellemképek között vannak érintkező pontok; de
lehetetlen úgy tekinteni Őket, mint egy és ugyanazon
jellem különböző oldalait; sem pedig nem lehet a

hármat egyesíteni a históriai Dávid felől való felfogásunkkal. A három típus felől való hypothesis fenntartása,
Knenen szerint „psychologiai absurdum" ; pedig a psychologiai mérlegeléseknek súlyuknak kell lenni. A kritika
azonban megtalálja a probléma kulcsát „Dávid személyének, működésének, mint Izrael egyesítőjének folyton
növekvő érték-emelkedésében", és reámutathat Izrael
vallásos meggyőződésében olyan változásokra, a melyek
összehangzásban vannak az ősi tradiczió fejlődésében
végbement változásokkal.
A kritikai vizsgálódások egy rakás olyan végeredményre vezettek, a melyekre nézve a kritikusok teljesen
egy véleményben vannak; és ezen végeredmények nélkül
lehetetlen Izrael története felől helyes ítéletet alkotni.
Igaz, voltak némelyek, a kik a kritikai véleményeket
csak másodkézből vették és arra a meggyőződésre jutottak, hogy ez a tudomány eredménytelen és megbukott;
de másfelől meg sokan vannak, a kik a kritikai véleményeket eleinte a legnagyobb vonakodással fogadták,
de végre mégis magukévá tették, miután teljesen meggyőződtek a felől, hogy azok és módszereik valóban józanok.
Ezt a tényt sokszor nem veszik figyelembe a kritika ellenesei. Tény, hogy vannak, kisebb vagy nagyobb fontosságú
kérdéseket illetőleg, olyan csábító vélemények; a melyek
az idő próbáját nem állották még ki; és bár ezek ösztönt adhatnak a specziális irányban való kutatásra, mégis
bizonyosnak látszik, hogy inkább ártalmasak, a mennyiben alkalmasak arra, hogy kipellengéreztessenek, mint
az ó-testamentomi kritika általános jellemvonásai. De
teljes meggyőződéssel állíthatjuk, hogy ha valamely vélemény az „általános nézet" tekintetében fejlődést mutat,
az sehol sem találkozik szigorúbb, behatóbb kritikával,
mint épen a bibliai kritikusok között, és ha a jövőben
valamely általános továbbfejlődés következik el, az teljesen az emberi értelem általános fejlődésén fog nyugodni.
Hogy a kritika eredményei megdöntessenek, ahhoz
annak bebizonyítása volna szükséges, hogy az ó-testamentom olyan módon jött létre, a mely egyetlen az ősi
keleti irodalom történetében; hogy a vizsgálódásnak ama
módszerei, a melyek egyéb históriai stúdiumoknál rendszeresen alkalmaztatnak, nem alkalmazhatók az ó-testamentom vizsgálatánál; és hogy az egész ó-testamentomról (és nem csak egyes részeiről) való kumulatív bizonyságok nem állhatnak meg ama kumulatív bizonyságokkal szemben, a melyek az összehasonlító vallástudomány,
az anthropologia és az archeologia teréről összehordhatok.
Eltekintve a theologiai kérdésektől, az ó-testamentom
páratlan kincsesbánya az ősi gondolkozást kutatóra nézve,
és azoknak, a kik nem helyeslik annak kritizálását, meg
kellene gondolniok, hogy vájjon mily alapon lehetne kirekeszteni az ó-testamentomot illetőleg azokat a tudományos és észszerű módszereket, a melyeket a vizsgálódás más ágaiban általában alkalmazni szoktak.
(Folytatása következik.)

Harang-szentelési ének.
A LXXXIX. zsoltár dallamára.

1. Nagy Isten! kit ezer dicsérő szavakkal
Okos teremtésid éneke magasztal,
Jóságod nagy voltát minden élő hirdeti,
Dicsőségedet az ég a földnek zengi ki,
Mi is egybegyűltünk kis harangunk szavára,
Ide, hol készen vár kegyelmednek oltára.
2. Kérjük Felségedet, hogy több más harangok
Közt ez újonnan meg-megcsendülő hangok
Ujabb bizonysági legyenek a keblekben,
Hogy Hozzád eljutni vágynak a szent egekben,
Erre indítsd Uram! fel a mi szíveinket,
Hogy e harang hívjon fel Tehozzád bennünket.
3. Ha majd reggel s este hálát adni gyűlünk
Össze e templomba s szívben egyesülünk;
Atyánk óh hallgasd meg hő esedezésünket,
Ne nézd gyarló módon ejtett sok bűneinket,
És ha végbucsúra szólít majd e kis harang,
Legyen utóhangja egeidbe vivő hang.
4. Több felől hív itten Istenhez a harang!
Add, hogy mindegyikre mennyből jöjjön visszhang.
Hogy bár mint a madár sok ezerféle dalban
Egyesüljünk a végóhajban, diadalban.
Nem tekintve fajra, nemre és különbségre,
Együtt emelhessük szíveinket az égre !
írta Debreczenben, 1906. július 19-én.
H. Kiss

Áron,

a tiszántúli ev. ref. egyházkerület
püspöke.

BELFÖLD.
A pesti ref. egyházmegye közgyűlése.
A pesti ref. egyházmegye, Mády Lajos esperes
és gróf Teleki József elnöklete alatt f. hó 24-én, Rudapesten tartotta meg évi rendes közgyűlését, a ref. főgimnázium dísztermében.
A közgyűlést, a melyen a gyülekezetek képviselői
csaknem teljes számban megjelentek, d. e. 9 órakor
Mády Lajos esperes imádsága ós gr. Teleki József
gondnok üdvözlő szavai nyitották meg. A tagok igazolása és a megalakulás után a jegyzőkönyv hitelesítésére
Petri Elek, budapesti lelkész ós Kontra Kálmán tanácsbiró küldettek ki.
Benkö István főjegyző a lelkészi tanácsbirói és a
lelkészi aljegyzői állásra megejtett szavazás eredményéről tett jelentést, a mely szerint az előbbi tisztre
Molnár Albert bugyii, az utóbbira Bárdy Pál hévízgyörki lelkész választatott meg. A megválasztottak azonnal le is tették hivatali esküjöket.

Ezután Mády Lajos esperes tette meg évi jelentését, a mely egész terjedelmében közöltetni fog a
jegyzőkönyvben.
Deák Károly gödöllői és Gaál Ambrus váczi tanítók eskütétele után, kerületi képviselőkiil Kontra Imre
tótfalui, Bárdy Pál hévízgyörki lelkészek és dr. Szabó
József ós Kontra Kálmán tanácsbirák küldettek ki.
Az egyházmegyei számvizsgáló és a számvevőszék
jelentései tudomásul vétettek ; hasonlóképen a misszióiés az építési bizottság jelentései is.
A népiskolai bizottság jelentése szerint az iskolák
állapota általában megnyugtató, csak a rákoscsabai iskolánál mutatkozott a tanító részéről hanyagság. A közgyűlés a tanítót e miatt meg is rótta és kötelességei
lelkiismeretes teljesítésére utasította.
A rákospalotai gyülekezet arra kért engedélyt,
hogy tőkepénzéből 80,000 koronát önkezelós által gyümölcsöztethessen. A gyűlés erre meg is adta az engedélyt.
A váczi, dabasi és fóthi tanítói díjlevelek, némely
pótlásokkal, felterjesztettek megerősítés végett a kerületi
közgyűlésre.
A nem kongruás lelkészeknek káplán kirendelés
s a kongruás lelkészeknek a káplántartási kongrua iránti
kérelmeit pártolólag terjesztették fel a kerületre.
A tanítók, tekintettel a nehéz megélhetési viszonyokra, drágasági pótlék megállapítását kérték. A közgyűlés azonban, tekintve a gyülekezetek szegénységét,
kénytelen volt a kérés felett napirendre térni.
Erzsébetfalva temploma és a lelkészlakás felépíthetésére 14,000 korona kölcsönt kért az államsegélypénztárból, és engedélyt arra, hogy ugyanezen czélokra
35,000 koronás amortizácziós kölcsönt vehessen fel. E
kérelmek felett hosszabb vita indult meg, a mely még
névszerinti szavazást is provokált. Az eredmény az lett,
hogy a gyűlés 23 szavazattal 15 ellenében, teljesítette
a gyülekezet kérelmét.
Rákosszentmihály arra kért engedélyt, hogy jelenlegi templomtelkét eladhassa és erre a czélra kisebb
telket vásárolhasson. A kért engedély megadatott. Szintén engedélyt nyert a szigetmonostori gyülekezet is arra,
hogy 2000 korona kölcsönét olcsóbb kölcsönnel cserélhesse fel.
Arany Gusztáv, volt péczeli lelkész Pacsérra választatván meg, lemondott közpénztárnoki és a szegény
egyházak pénztárnoki állásáról. Helyére a közgyűlés
Fábián János, váczi lelkészt választotta meg.
A Szász Károly emlékére gyűjtött alapot illetőleg
kimondotta a gyűlés,. hogy annak kamatai 1907-től
kezdve, egy, az egyházmegyéből való theologus segélyezésére fordíttassanak.
Orszentmiklós, szegénysége által kényszeríttetve,
az államnak kívánta átadni iskoláját. A közgyűlés ehhez,
a szokásos kikötések mellett, hozzá is járult.
A bugyi-i egyház azt kérte, hogy tőkesególyre ne
második, hanem első helyen ajánltassék. Kérelme teljesült.

A szentendrei kis gyülekezet anyásíttatását kérte,
s kérelme pártolólag terjesztetett fel a kerületre.
Régebben segélyt kapott az egyházmegye missziói
czélokra; ez azonban 1902-ben megvonatott. Tekintettel
arra, hogy a szórványok gondozása terén ma is sok
feladata van az egyházmegyének, a közgyűlés felterjesztést intézett a missziói segély visszaállíttatása iránt.
Sáfár Béla, őrszentmiklósi lelkész a kongrua-segélyek későn kiutalványozását tette szóvá s indítványt
terjesztett be, a mely szerint a kiutalványozás gyorsabb
lehetne. A gyűlés az indítványt elfogadta; felhívta azonban a lelkészeket is, hogy nyugtáik beküldésével ne
késlekedjenek.
A parókhiális könyvtárak szervezése ügyében megtétettek az intézkedések; vannak azonban szegény gyülekezetek, a melyek az évi járulékokat nem fedezhetik.
Ezeknek fedezésére az egyházmegye 120 korona évi
segélyt kér a kerülettől.
Az egyházi számadások és pénztári naplók szerkesztése tárgyában kelt számvevői előterjesztés elfogadtatott.
Indítvány tétetett a régi lelkészi özvegy-árva gyámintézet alapszabályainak módosítása iránt; a közgyűlés
azonban az indítványt nem fogadta el. A gyámintézettel
kapcsolatban a régibb lelkész-özvegyek járulékaik rendezését kérték ; a gyűlés azonban a kérelmet nem találta
teljesíthetőnek. Dobos .Ferencz, volt kisoroszi lelkész, ki
más egyházmegyébe választatott meg, a gyámintézetben
továbbra is megmaradhatását kérte. A gyűlés azonban
a kérelmet nem teljesítette; csupán azt mondta ki, hogy
kérvényező befizetett tőkéje, kamat nélkül, visszafizettessék.
A konvent nyilatkozatot kért arra nézve, hogy a
Bocskay-alap mire fordíttassék ? A gyűlés véleménye
szerint leghelyesebb volna az alapot felsőbb iskolai
tanulók internátusára, vagy pedig külföldi stipendiumok
szervezésére fordítani.
Forgács Gyula, budapesti skót missziói lelkész és
Makay Sándor, budapesti gyűjtőfogházi lelkész bekebeleztetésüket kérték. Forgács Gyula be is kebeleztetett;
Makay Sándor ügyében pedig majd csak akkor fognak
határozni, ha állásában véglegesen meg fog erősíttetni.
A lelkészi értekezlet jegyzőkönyve tudomásul vétetett s indítványai elfogadtattak.
Végül a segélykérvényeket vizsgálta felül a közgyűlés és a folyamodók nagy részének kérelme pártolólag
terjesztetett fel a kerületre.

MISSZIÓÜGY.
A Prot. Orsz. Árvaegylet 1905. évi
működése.
(Folytatás és vége.)

Alapítványokat
s illetve alapító tagsági dijakat
kaptunk Hutter Tivadar úrtól, özv. Hutter Józsefné em-

lékére, annak hagyatékából 400 kor., özv- Liedemann
Sámuelné úrnőtől 400 kor., dr. Zsigmondy Jenő úrtól
200 kor., özv. Nagy Lajosné úrnőtől 200 kor., a tiszáninneni ref. egyházkerülettől 200 koronát.
Hagyományban csupán egyben volt részünk, néhai
özv. Beregszászy Lajosné hagyatékából kaptunk 100
koronát.
Ezzel beszámolva bevételeinkről, térjünk át a kiadásokra.
Az 1905. évi tényleges kiadások
összege
64,708 K 48 f.,
az előirányzat pedig volt . . . .
59,800 K — f.
ennélfogva többet adtunk ki . . . ' 4,909 K 48 f.rel, mint a mennyit előirányoztunk.
A kezelési költségeknél ismét megtakarítást értünk
el és pedig 93 korona 99 fillérrel, a mi felett első sorban önmagunk örvendezünk. Már tavaly kimutattuk, hogy
296 koronával szorítottuk lejebb az igazgatási költségeket, s az 1904. évi 13,803 kor. 32 f. kezelési költségekkel szemben csupán 13,400 koronát irányoztunk
elő, úgy hogy a mikor e czímén 1905-ben 13,306 kor.
1 fillért költöttünk, a tulajdonképeni kedvezőbb helyzet
az előző évivel szemben 407 kor. 31 fillér, a mi már
lényeges eredmény. Az igazgatói 2800 kor. fizetés, a 6
tagból álló tantestület, az árvaanya fizetése, az orvos,
titkár, pénztárnok, ellenőr tiszteletdíjai, pénzbeszedő jutaléka, szünidei nyaralási költség (743 K 50 f.), nyomdaszámla (562 K 99 fillér), nyugdíjalaphoz való járulék
(120 K), IV. oszt. kereseti adó (403 K), illetékegyenérték (620 K), mind e czímlet alá tartoznak és bátran
mondhatjuk, hogy a minimális keretek között mozognak
igazgatási költségeink, holott rendesen ez sokat szokott
felemészteni.
Az élelmezés tekintetében míg a húsnál 600, a
zsírnál 200 koronát gazdasszonykodtak meg a háztartás
vezetői, addig bizony minden egyéb lényegesen többe
került; a kenyér, liszt 400, a tej 200, vaj, tojás 150,
hüvelyesek, burgonya 250, czukor, kávé 100 korona
összegekkel kerültek többe s végeredményében 534 kor.
39 fillérrel drágult az élelmezés, a mi a száraz és kedvezőtlen gazdasági évnek kifolyása. Ha a megtakarításokkal egybevetjük a drágulást, úgy körülbelül 1000 K,
vagyis 5% áremelkedés konstatálható s még így is
mondhatjuk, hogy választmányi hölgyeink, az árvaanyával karöltve, jól gazdálkodtak. E czímén tényleges kiadásunk 18,834 korona 39 fillér volt.
A ruházati kiadásokat a költségvetésben 500 koronával szorítottuk le s 6000 koronát irányoztunk elő, de
ebből is 52 kor. 70 fillért takarítottunk meg.
A fűtés 543 koronával került kevesebbe az előirányzatnál s ténylegesen 1397 korona kiadást okozott.
Az előirányzat a mult évi kiadásnak megfelelőleg történt 1940 koronában, de az enyhébb időjárás folytán
nem kellett oly sokat fűteni.
Ezzel szemben a világítás 136 kor. 1 fillérrel többe
került s az 1060 korona előirányzattal szemben 1196 kor.

1 fillért tett ki, a minek oka a kivételes, a légszeszvezetékben szükségessé vált javítási költségekben keresendő, mert különben a világítási költség nem szokott
nagyobb ingadozásokat mutatni.
Az iskolai kiadásokra, t. i. könyvek, író- és rajzszerekre 1000 kor volt előirányozva s ezt el is kellett
költenünk, sőt még 5 kor. 81 fill. többkiadás is merült
fel, a mi lényegtelen különbség s nem is szabad épen
ezen kiadásokat mérsékelnünk, a mit indokolnunk, azt
hisszük, felesleges is.
A leltárkiegészítési (berendezési) költségeknél ez
évben sem kerülhettük el a többkiadást, mert hiszen
ez sok mellékkörülményektől van függővé téve s kötelességünk épségben fentartani és kiegészíteni a berendezést. Agynemüek, vásznak, szövetekre 933 korona
70 fillért, konyha- és házi felszerelésre 672 kor. 73 fillért
költöttünk s így bizony 606 korona 43 fillérrel több
a kiadás e czímen az 1000 koronás előirányzattal szemben, de hát ilyen dolgokban sem takarékoskodhatunk a
végtelenségig.
A tisztaság - és egészség - fentartási
kiadásoknál
nagyobb kiadások merültek fel, melyeket a tiszti főorvos
úr kívánságai folytán sem kerülhettünk el. Ezen egészségügyi vizsgálatról más helyen teszünk még említést s
itt csupán megemlítjük, hogy 25 drb. Pick-féle szellőztető készülék 600 koronába, a kertben az esővíz által
okozott mélyedések felhordása és a hamugyűjtő helyreállítása 644 koronába került s így már e két tétel indokolja a többkiadást. Hála a gondviselő Istennek, fedezhettük e kiadásokat s nagyobb bajoktól és betegségektől
óvhattuk meg ez által is növendékeinket. Gyógyszerre
mindössze 120 kor. 37 fillért költöttünk, s az összes
kiadás az egészség czímén 4401 kor. 30 fillér, vagyis
1501 kor. 30 fillérrel magasabb az előirányzatnál.
Az árvaházi épület fentartási kiadásai a költségvetés 2000 koronás előirányzatát csupán 65 kor. 33 fillérrel haladják meg, holott ugyancsak egészségügyi
okokból a mosókonyhát 238 kor. 88 fill. költséggel
betonoztattuk s egyéb javítások és beruházási kiadások
is 525 koronát nyeltek el. Ezek nélkül megtakarítás lett
volna elérhető, de mindent a maga idején megcsináltatni
ez a legjobb gazdálkodás.
Életjáradék czímén 2000 koronát adtunk ki két
alapítvány terheképen. Ez állandó összeg költségvetésünkben.
Segélyezési kiadásaink 4500 koronát tettek. Folyósítottunk pedig 13 volt növendékünknek és 28 más
árvának 3900 koronát, 12 kilépő növendékünknek első
segítségül 120 koronát s a komáromi protestáns árváknak alapítványi kötelezettségünk alapján 480 koronát.
Ez az előirányzott 4000 koronát 500 koronával haladja meg.
Miután bevételi forrásaink emelkedtek, kötelességünknek tartottuk a segélyezéseket is kiterjeszteni,
annyival inkább, mert az árvatartási kiadásoknál 650 koronával kevesebbet adtunk ki az előirányzatnál. T. i. a

rozsnyói ev. árvaházban elhelyezett 15 árváért fizettünk
4500 koronát s vidéki családoknál elhelyezett 9 árváért
1050 koronát. A két czímnél kiadásaink 10,050 koronát
tesznek ki, holott 10,200 koronát irányoztunk elő, így
mégis 150 koronával mérsékeltük a mérleg egyensúlya
miatt a kiadásokat,
Bevételeinkből tőkésítettük az Első Hazai Takarékpénztár 4000 koronás alapítványának 1903. évi 600 koronás részletét, tőkésítenünk kellett az 1905. évi 600 koronás részletet is (az 1904. évi 600 kor. már tőkésítve
volt), ezenkívül még 1500 koronát, összesen tehát
2700 koronát térítettünk meg az alapítványok és hagyományok javára, illetve csatoltunk a tőkéhez. Le kellett
továbbá írnunk még egy régi 200 koronás alapítványt
is, miután annak peres úton való érvényesítését a választmány nem tartotta czélravezetőnek, az alapító pedig a
fizetést többszöri sürgetés után megtagadta. Ekképen
összesen 2900 kor. esik tőkésítés és leírás czímén ez
év terhére, a minek folytán csak 836 kor. 19 fill. maradvánnyal állhatunk elő, a mit szintén a tőkéhez csatoltunk.
Ez a 836 kor. 19 fill. felesleg és a fent részletezett
2700 kor. tőkésítéssel együtt 3536 kor. 19 fill. vagyonnövekedést okozott.
Hogy már most teljes képét nyújtsuk mérlegünknek,
összegezve az egész számadást, 125 árva tartása és
neveltetése, és 41 árva segélyezése az igazgatási költségekkel együtt 64,709 korona 58 fillérbe, ez utóbbi
13,306 kor. 01 fill. költség és 2000 kor. életjáradéki
s 2900 kor. tőkésítési kiadás, összesen 18,206 korona
01 fillér levonásával pedig 46,503 kor. 57 fillérbe került.
Budapesti árvaházunkban tartottunk 101 árvát, a kiknek
terhére nem írható a rozsnyói árvaházban és a családoknál
elhelyezett árvák tartásdíja és a segélyezési összegek,
így a fenti 46,503 kor. 57 fillérből le kell vonnunk
10,050 koronát, úgy hogy 36,453 kor. 57 fill. esik budapesti árváinkra, vagyis 360 kor. 92 fillérbe került eyy
árva tartása és neveltetése. A mult évben ez átalányösszeg 368 kor. 81 fill. volt s így 7 kor. 91 fillérrel
kevesebb esik az 1905. évben egy árvára, a mi az
árvaházi kiadásoknak lehető csökkentése által volt elérhető. Reméljük, hogy ez a fejenkénti arány sokkal a
jövőben sem fog emelkedni, bár a főváros élelmezési
és drágasági viszonyai között az emelkedéssel számot
kell vetnünk.

RÉGISÉG.
Adatok a heidelbergi egyetem magyarországi hallgatóinak névsorához,
Nagyon megörültem, a mikor a fenti czímmel egy
közleményre találtam a Prot. Szemle XVI. évfolyamának
3. lapján.
Németországnak e méltán elhíresedett ősi egyetemét sok magyar ifjú látogatta, különösen a XVII, század elején, valamint a XVIII. század végén, meg a
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XlX-ediknek is a második felében; de azok a névsorok,
a melyeket róluk Weszprémi, majd Szeremlei s legutóbb
Telítsek közzétettek, hiányosak is, meg hibásak is. Weszprémi 1783-ig csak 294-nek emliti nevét, Teutsch 1810-ig
csupán néggyel sorol fel többet, Szeremlei 1860-ig mindössze 335-öt (holott idegeneket is kevertek közéjük);
1621 után azonban, másfél száz év alatt, 30—40—50
éves hézagokat hagyva, mind a hárman alig egynéhányat. Hibáik tetemesek. Az anyakönyv írójának esetleges
tévesztéseit nemhogy kiigazították volna, hanem még
öregbítették, és olvasás (?)-, írás (?)-, nyomda (^-hibákkal is szaporították. Például Weszpréminél Samarjai:
„Sornaci", Roth : „Köti*1, Felkmann : „Falkmári", Boros :
„Borsi"; Teutschnél Kisiri Gyöngyösi: „Kiscy Göngiöfi",
Orvos: „Oefos", Yáczi: „Vavai", Katona Imre: „Amorius Katona"; Szeremleinél Budackerus: „Budackéry",
Benyes: „Bónyei", Scholner : „Schoren", Taraczk : „Taraz (talán Tavasz)".
A kik egyháztörténetet, kulturhistóriát, irodalomtörténetet írván a heidelbergi magyar deákok emlékezetének felújításakor ezekre a névsorokra támaszkodtak,
majd csak hogy nem fövenyre építettek; előadásukba
az igaz adatok mellé kétségen kívül feles számmal kerültek be ezen a réven valótlanságok is. Forgassuk csak
az ilyen könyveket: hibát találhatunk bennük bőven.
Franki Vilmos Hazai és külföldi iskolázásában Weszprémi után „Tolmani"-t, Szeremlei után „Gencsi"-t, „Begerus-t" stb. ír az anyakönyv Tollmann-ja, Geontius-a,
Bergerus-a helyett s a pozsonyi kanonokká lett „Veresmarti Mihály"t viszi 1592-ben Heidelbergbe Veresmarti
János helyett. Ipolyi Arnold ennek a Veresmarti Mihálynak Eletében, valamint ugyanannak Megtérése históriájában „Gáspár Flóriánénak mondja a komáromi Flórián Gáspárt. Szepsi Laczko Mátét Szilágyi Sándor Erdély
irodalomtörténetében „Sepsei"-nek, mások pedig — például Zsilinszky Mihály A magyar országgyűlések vallásügyi
tárgyalásaiban, s Mangold A magyarok oknyomozó történelmében, Mikót (Erd. tört. ad. III. köt.) követve, „Sepsi"nek írják. A Heidelbergi Káté fordítójának Tolnai Szárászi Ferencznek a neve Szaraszi: e káté czímlapján,
Száraszi: Szilágyi Ferencznél, Száraszius: Bartholomaeides I. Lászlónál, Szárász : Bereczky Sándornál, Szarafi:
Franki Vilmosnál, Szarasi: Ember-Lampenél, Szárasi
Farkas Józsefnél, Szárási: Bod Péternél, Szárészi: Erdős
Józsefnél.
Ujabban két lelkiismeretes és fáradhatatlan tudósunk foglalkozott tüzetesebben heidelbergi deákjainknak
életével. Lapozgassunk könyveikben: a temérdek helyes
adat mellett bukkanunk nem egy téves állításra még
ezekben is. Egynéhányra rámutathatunk, egyszersmind
megkíséreljük ki is igazítani, abban a biztos reményben,
hogy ennek ők, a tudós kutatók fognak örülni leginkább.
Szen czi Molnár Albert sokáig tanult s később is gyakran
megfordult Heidelbergben ; műveiben sok helyt emlegeti az
ott járt magyarokat. Legújabb életrajzának írója, Dézsi
Lajos, a ki naplóját, levelezését s irományait is kiadta,

szerető gonddal kiséri vándorlásaiban és míg az egyik
könyvében megkapó közvetlenséggel rajzolja a heidelbergi deákéletet s az ottani református tudósok nagy
hatását a magyarokra, a másikban sikeresen törekszik
arra, hogy Molnár irodalmi hagyatékában előforduló minden legkisebb adatocskára világosságot derítsen. A mikor
Molnár hálás szívvel emlékezik meg naplójában azokról
a heidelbergi magyar tanulótársairól, a kik nagy nyomorúsága idején 1598-ban gyámolították, rendre oda csillagozza ezek beiratkozása idejét is.
De itt két állítása igazításra szorul. A 20. lapon
azt mondja, hogy „báró Tököly István 1596. szept. 17-én
iratkozott be . . . Tallián Istvánnal együtt a heidelbergi
egyetemre". Tévedés van a névben: nem Tallián Istvánnal, ilyen nevű magyar soha nem járt a heidelbergi
egyetemen, hanem Tállyai Istvánnal. Toepkenél, a kinek
kiadványából (Die Matrikel der Universitát Heidelberg) Dézsi idevonatkozó adatait szedegette: „Talliai".
A 21. lapon pedig, hogy egy másika ottani segítőtársainak, „Újfalui (Vyfalwius) Imre 1595. ápr. 22." iratkozott be. Tévedés van a személyben, rosszul van kijegyezve a segélyt nyújtó bajtárs beiratkozásának ideje.
Ez az 1595. Heidelbergben járt Újfalvi Imre az az anyaszentegyházban nem kis zenebonát szerzett Szilvásujfalvi
Imre, a ki már 1596. évben Debreczenben tanító, azután
lelkipásztor (felavatása 1599. jún. 3-án volt a SzilágyCseliben tartott zsinaton) és esperes lett, Molnár Albertnek 1598-ban tanulótársa Heidelbergben nem lehetett.
A kit Molnár itt emleget, az az 1598. máj. 22-én beiratkozott Újfalvi Katona Imre, Toepkenél elferdítve: „Emericus Katona Ilifaluinus Baronius", a ki szintén rövid
időt, csak egy nyarat töltvén Heidelbergben, szeptember
hó 29-én indult haza s még ugyanez évben Sárospatakon
tanítói állást kapott; azután több helyen lelkipásztori hivatalt viselvén, 1610. évi október hó 22-én, 38 éves korában
elhunyt. Életrajza Pareustól Frankfurtban 1611-ben jelent meg.
Téves Dézsinek egy másik Újfalvira vonatkozó állítása is. A mikor Molnár Albert megnevezi naplójában
— 8. lap — azt az öt magyart, a kit 1592. május 21-én
Heidelbergben talált, jegyzetben megemlíti négyök beiratkozásának idejét: egyről azonban, Újfalvi Mátéról azt
mondja, hogy „nevét nem találjuk az egyetem anyakönyvében". Mintha tehát nem is lett volna beiratkozott tanuló. Pedig az volt: 1590. május 7-én iratkozott be.
Neve megvan Toepkenél is, csakhogy egy kissé ez is
el van ferdítve: „Matthaeus Nyfuloi"; Weszpréminél is:
„Nyful", valamint Teutschnál is : „Nyfuly", meg Szeremleinél is: „Nyfuli vagy Nyfubi".
A Dézsi közölte dátum, az évszám még más helyeken is igazítandó.
Nem érthetünk egyet Dézsivel Molnár Albert leveleinek rendjét, egyiknek keltezését illetőleg. A levelek
sorában CCII. szám alatt van közölve Asztalos Andrásnak
egy Nagy-Szombatban, 1609. évi szeptember hó 10-én
Molnár Alberthez írt levele, a melyben a 323. lapon a

következő sorok fordulnak elő: „Az tanítók, főképen az
scholában valók, bizonyára szűken vadnak. Eddig Thomas Patkót és Johannes Samariait felbocsátottak volna,
de nem találunk mást helyeitek. Tomas itt vagyon a mi
városunkban, Joannes penig Szempczen. Dfe kikeletkor,
általán fogva ha az jó Isten azt adja érnönk, felbocsátjuk őket, addég valahol keresnönk kell, kit helyekben szállítsunk". Ezzel a hírrel, Samarjai Jánosnak és
Patkó Tamásnak német egyetemekre készülődésével és
1610. év tavaszára kilátásba helyezett elbocsátásukkal
semmiképen össze nem egyeztethető a heidelbergi egyetem anyakönyvének következő bejegyzése, a IV. kötet
119. lapján:
1609. május 30-án beiratkozott deákok
58. Joannes Paulides Caniseus,
59. Emercius Regus Peczelius,
60. Johannes Matthaei Samaraeus, Ungari.
Minthogy pedig az anyakö iyvi bejegyzést a beiratkozás idejére vonatkozólag lehetetlen hitelesítek el nem fogadnunk: csak azt tehetjük fel, hogy Asztalos levelének keltezése
van elhibázva; legalább is egy egész évvel élőbbről való.
Támogatják állításunkat Molnár A. levelei közül a CXCI.,
CXCII., CXCIII. Az elsőben Szenczi Molnár Benedek írja
1609. évi május hó 3-án Molnár Alberthez a 309. lapon,
hogy „ím mostan oda föímegyen az szempczi iskolamester
az János deák, melnek az atya is jóakaró bizott urunk
volt, az Máté prédikátor" s kéri, hogy legyen „jóakarója
abban az idegen országban", mert Samarjai is ingyen
tanította az ő fiát. A másikban Szenczi Szíjgyártó Lukács
írja ugyancsak Molnárhoz 1609. május hó 7-én a 310. lapon,
hogy Asztalos „Ioaimem Samaraeum . . . promovit et pro
mansuetioribus Musis mercandis ad vos ablegavit". S így
folytatja: „Martinus Szegedi non dissimili studio et ardore
in ecclesiam Christi affectus, Samariensem rectorem, mihi
successorem in officio, Joannem Palfíy, vestris studiis
participem fieri exoptavrt. Comaronienses unanimi consensu
itidem gubernatorem scholae Emericum Peczely, mihi
discipulum quondam charissimum promovere". Az utolsóban maga Asztalos András írja szintén Molnár Alberthoz 1609. évi május hó 8-án a 312. lapon, hogy az általa
Heidelbergbe küldött magyar bibliát, a melyet az egyetem könyvtárából Molnár kivett, adja Samarjai János
kezéhez, „had vegyék hasznát ők is, meddig ott fenn
lesznek Isten kegyelmességéből". Ratkórol már 1609.
febr. 10-én megírta Asztalos a 298. lapon, hogy fel akarták bocsátani, „de nem győze várni, egy özvegy aszont
vén el házastársul, hátrahagyá előbeni szándékát". S mint
elhatározott dolgot írja, hogy húsvét tájban felbocsátják
„Johannes Pastorist, az szegén Máthé uram fiát . . . az
samariai mesterrel, vagy mással együtt", hogy „Heidelbergában, vagy Marpurgumban, az hol nekik tetczik, ott
maradjanak". Hogy ez a terv valóra vált, az ifjak 1609.
május havában már Heidelbergben voltak, a fentebbiekből bizonyos. De bizonyos ez még Kanizsai Pálfi János
feljegyzéseiből is, a ki a Történelmi Tár 1880. évfolyamában lenyomtatott naplójába útjuk irányát is beírta.

Samarjából 1609- május 12. napján indultak el; 24-én
jártak Linzben, a következő napon Passauban, 27-én
Regensburgban, másnap Nürnbergben; Heidelbergbe június
hó 3. napján értek (a régi naptár szerint). Pálfi 1610.
május hó 4. napján nyilvánosan vitatkozott az egyetemen
az egyházról, ugyanaz évi október hó 20. napján pedig
Krisztus személyiségéről. (T. Tár 1880. 191—192. 1. —
Egyik útitársa, Samarjai János, már 1609. okt. 21-én,
meg 1610. márcz. 24-én vitázott; a másik, Pécselyi Imre,
még előbb — 1609. szept. 30-án — tartotta első vitatkozását s a másodikat is már 1610. febr. 10-én. Tehát
az is bizonyos, hogy a CCII. sz. levél kelte nem lehet
1609. szept. 10.
Molnár Albert életrajzában is elvéti Dézsi az évszámot, a midőn Thuri Györgyről, a kit Molnár A. mint
nagy héber-nyelv-tudóst a bibliának tervezett kiadásához
1600 nyarán munkatársul akart megnyerni, azt állítja a
92. lapon, hogy „Rákóczy Zsigmond költségén már négy
év óta tanult a heidelbergi egyetemen". Thuri csak
1600. évi július hó 29-én iratkozott be Heidelbergben
az egyetemre, azelőtt Wittenbergben tanult, a hol 1598ban adta ki Pál apostolnak két levelét héber fordításban.
Ugyanebben a könyvében állítja Dézsi (187. 1.),
hogy Molnár Albert 14 hónapig Batthyány Ferencz udvarában tartózkodván, Szalonakon és Rohonczon „papi
hivatalt viselt". Feltevésének alapja, Szenczi Csene Péter
Érsek-Újvárban 1613. máj. 20. kelt levelének czímzése
— „Alberto Molnár Szemcziensi, ecclesiae Rohonczinae
orthodoxae ministro" — mutatja, hogy róla az időben
Mátyusföldén ez volt a hír: de mást ebből nem lehet
következtetni. Ha csakugyan lelkipásztor lett volna Rohonczon, rendtartásuk értelmében kétségen kívül felavatták volna már Pathai Istvánék, s ő maga sem hagyta
volna említetlen — a mit Dézsi is különösnek talált, —
hol, mikor, miben szolgált egyházának, mint a hogy nem
mulasztották el sem a csallóköz-mátyusföldi egyházkerület főkormányzói 1614. júl. 21-én „kezeiket fejére tenni",
a mikor Komáromban csakugyan papi katedrába juttatták, sem ő maga végzett lelkipásztori szolgálatait naplójába bejegyezni. Nem másfél évig volt tehát Molnár
Albert 1613—1614-ben Dunántúl jártában lelkipásztor,
hanem alig tíz hétig Komáromban 1614. évi júl. 10-től
szeptember végéig s ez alatt is többnyire mások szolgáltak helyette az egyházban. Szécsi Tamás udvarába
sem ment káplánnak: nem volt papnak való. (Dézsinél
195—196. 1.).
Rá kell itt mutatnunk Dézsinek más, Csallóközre
vonatkozó tévedésére is.
Molnár levelezésében a 291. és 507. 1. azt olvassuk, hogy Rácz Péter 1608-ban zsolczai lelkipásztor
volt. Szenczi Szíjgyártó Lukácsnak Molnár Alberthoz ez
évi november hó 5-én intézett levelét, a melyben ez az
adat állítólag előfordul, eredetiben nem láttam, nem is
keresem, mert a hol van, az Akadémia könyvtárának
nyilvánosságáról szóló hivatalos mese csak a naiv lelkeket csábítja; de a helyi viszonyok ismerete mellett
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látatlanban is bizonyosra vehető, hogy ez a Zsolca csak
úgy lett Jolca = Jolka = Jóká-ból, — a mely pozsonyvármegyei községben most is van ev. reform, anyaegyház, — mint a hogy az ehhez közel fekvő Féel = Fél-bői
ugyanazon mü 27. és 492. 1. Jéel, vagy a hogy Körtvélyesi János zombori (Zemplén vm.) lelkipásztor egyházából Zambor (a 86. lapon meg az indexben). A jókai
lelkipásztor Molnár levelezésének 253-, 283., 296., 306.,
310. lapján Taksonyi Péternek van nevezve, azokban a
levelekben, a melyeket Molnár Albert rokonaitól 1608.
márez. 6. és 1609. máj. 7. között kapott. De ez a Taksonyi Péter, a ki Suri 0. Mihály, Szenczi Sz. Lukács
társaival együtt 1607. máj. 26-án nyert a papságra felavatást, meg amaz a Rácz Péter, Dézsinek zsolczai
papja, nem két külön személy, hanem csak egy: Taksonyi Rácz Péter. Heidelbergben 1600. nov. 26. Petrus
Taxonius néven iratkozott be, 1602-ben megjelent vitairatának czímlapján azonban Petrus R. Taxoniusnak
nevezi magát, a mint ezt a EMK III. 993. sz. után
Dózsi is feljegyezte Molnár levelezésének 137. lapján.
Jókán csak három évig volt, 1610-ben Szerdahelyre
ment át, s Szenczi Sz. Lukácsnak 1611. aug. 28-án
Molnár Alberthoz írt levele (370. 1.) szerint esperes lett
Csallóközben.
Az ilyen tévedés könnyen megeshetik, mikor teljesen ismeretlen egyéneket egy-egy adatban hol családi
nevükön, hol születésük vagy nevelkedésük helyéről,
hol apjuk keresztnevéről vagy foglalkozásáról találunk
egyszer egy névvel másszor többel megnevezve, melyek
majd hosszabb majd rövidebb alakban, sőt nem egyszer
idegen nyelvre fordítva maradtak reánk.
(Folytatása következik.)

EGYHÁZ.
Lelkészválasztások. A szapnyárádi ref. gyülekezet
Szij Sámuel, szendi lelkészt, — a magyar-barnagi ref.
gyülekezet Szakonyi József, nagyvázsonyi lelkészt hívta
meg lelkipásztorává.
Királyi kitüntetés. Frigyes, dán király, ki nem
régen Sopronban tartózkodott, Brunner János soproni
evang. lelkészt a Daneborg-renddel tüntette ki.
Templomszentelés. A zánlcai egyesült ref. és evang.
gyülekezet f. hó 1-én szentelte fel renovált templomát,
a melybe új karzatot, új harmóniumot és új úrasztalát
állított. Az ünnepélyes istentiszteleten Nagy Lajos, szentantalfai evang. lelkész mondta a felszentelő imádságot,
Demjén Márton, veszprémi ref. lelkész és egyházmegyei
főjegyző prédikált, a helybeli lelkész, Hetessy Zsigmond
pedig záró imádságot mondott.
A tiszavidéki evang. egyházmegye f. hó 10. és
11-én tartotta meg közgyűlését Debreczenben, Materny
Lajos főesperes ós dr. Meskó László felügyelő elnöklete
alatt. A gyűlést megelőzőleg a tanügyi bizottság ülésezett, Bortnyik Görgy alesperes elnöklete alatt. A bizottság örvendetes tudomásul vette az iskolákról szóló kedvező jelentéseket, s felhívta az egyházmegye figyelmét
arra, hogy a nem felekezeti iskolák vallástanítását szigorúan ellenőrizze. A tanügyi bizottság ülése után isten-

tisztelet volt, a melyen Materny Lajos esperes imádkozott.
Az ezután megtartott közgyűlést dr. Meskó László felügyelő hoszabb beszéddel nyitotta meg, a melyben megemlékezett a lefolyt év politikai és egyházi életének
legfontosabb mozzanatairól. A prot. egyházak állami
segítése tárgyában tett kormányigéretet, daczára, hogy
nem foglalja magában kívánalmaink teljes kiegészítését,
mégis hazafias örömmel fogadja, mert ezzel az Ígérettel
lépett a kormány a 48. XX. törvényczikk elvi alapjára.
A mi e segélynek a ref. és az evang. egyház közt leendő
megosztását illeti, arra nézve szerinte csak egyedül a
lélekszám aránya szolgálhat kulcsul. Miután a gyűlés
táviratilag üdvözölte Zelenka Pál püspököt újabb házasságkötése alkalmából, Materny főesperes tette meg
jelentését az egyházmegye közállapotairól. Ezek általában
örvendetes képet mutatnak, úgy annyagi, mint valláserkölcsi tekintetben. Az egyházpolitikai törvények a
hitbuzgóságot nem csökkentették; csupán az anyakönyvi
kivonatok stóla-csökkenésében mutatkozik veszteség a
lelkészekre nézve. A kerületi képviselők kiküldése után
az egyet, papi nyugdíjintézet ügyét tárgyalták és kívánatosnak mondották ki az alapszabályok olyan átdolgozását, hogy 800 kor. helyett 1600 korona legyen a járulék.
A pénztárról és a gyámintézetről szóló jelentések tudomásul vétettek. Kívánatosnak mondották ki, hogy a
kultuszminisztériumban egy, az evang. vallási ügyekkel
foglalkozó papi előadó is alkalmaztassék.
Az a bizonyos dúsgazdagság. Ez alatt a czím
alatt ír az „Alkotmány" egyik közelebbi számában Sz.
A., bizonyítgatni akarván, hogy a magyar r. kath. egyház nemcsak hogy nem dúsgazdag, a mint állítják,
hanem egyenesen szegény, mert hiszen száz meg száz
helyen a pap, vagy a kántor végzi a sekrestyés dolgait ; külön oltáregyesületet kellett alakítani, hogy a
szegény templomokat legalább a szükséges ruhákkal
felszereljék; iskoláik düledeznek; tanítóiknak nem tudnak tisztességes fizetést adni, s a papság nagy részének
még annvi jövedelme sincs, mint egy urasági parádés
kocsisnak, és munkaképtelenség, rokkantság esetén nem
tisztességes jutalomdíj, hanem kegyelemmorzsák várnak
a papra. A róm. kath. egyház dúsgazdagságáról szóló
beszéd tehát nem egyéb ügyes protestáns reklámnál, a
mely csak arra való, hogy a protestánsok minél többet
követelhessenek. — Ezzel a vakmerőséggel, mely még
a csillagot is képes letagadni az égről, nem tartjuk
érdemesnek behatóbban foglalkozni, hiszen mindenki
tudja, hogy az angol magas egyház után a magyar
róm. kath. egyház a világ leggazdagabb egyháza. S hogy
mennyi az igazság Sz. A. úr állításaiban, annak megmutatására csak azt említjük fel, hogy a hivatalos kimutatás szerint csak a szoros értelemben vett magyarországi r. katholikus és gör. kath. egyház papi vagyon
összege 92.897,864 korona. S vegyük még mindezekhez
a vallási és tanulmányi alap óriási vagyonát, a melynek
kamatai majdnem kizárólag a róm. és gör. kath. egyház
támogatására fordíttatnak, akkor megfelelő ítéletet alkothatunk a felől az állítás felől, hogy a magyar r. kath.
egyház nem dúsgazdag, hanem egyenesen szegény, a
mely még újabb állami támogatásra szorul. Azt épen
nem vonjuk kétségbe, hogy papok, tanítók nyomorultan
vannak ebben a gazdag egyházban fizetve, s hogy van
sok szegény gyülekezete. Csakhogy ez nem azt bizonyítja, hogy a magyar r. kath. és gör. kath. egyház
szegény, hanem csak azt, hogy a magas klérus duskálkodik a vagyonban, az alsóbb klérust, a tanítókat, egyházakat, iskolákat pedig engedi nyomorogni. Sz. A. úr,
az Alkotmány ós a többi pápás sajtóorgánum tehát, a

helyett, hogy a protestánsokra szórna nemtelen vádakat,
jobban tenné, ha az általa annyira hangoztatott „keresztény szoczializmust" és a „nép javát" ne csak lefelé,
hanem felfelé is hangoztatná, a saját főpapságával szemben, s ha a Krisztusnak amaz alázatos (?) és szegény (??)
szolgái meg is hallgatnák szavát, akkor majd nem lenne
nyomorult pap, tanító, gyülekezet és iskola és nem kellene az újabb állami felsegíttetésre spekulálni.
A mezöloldi ref. egyházmegye f. hó 17. és 18-án
tartotta évi rendes közgyűlését Sz.-Fehérvárott. A gyűlés
nevezetesebb tárgyai voltak: a gróf Zichy János-féle
Kisláng pusztán — a leendő Jánosfalva községben —
lakó telepítvényesek, Szabó Kálmán soponyai lelkész
buzgólkodására, leányegyházat alkottak s a ref. hitfelekezeti iskolát a mult tanévben meg is nyitották. Most
pedig az anyagyülekezetté alakulásra teszik meg az
előkészületeket s e czélra kérik az egyházi főhatóság
anyagi támogatását. Bizottságot küldött ki a közgyűlés
a lelkészi és tanítói javadalomhoz tartozó naturálók —
a föld- és gabonafélék kivételével — értékelése és
megváltására; szabályrendeletet alkotott az egyházi javadalmasok által egyházi földekbe plántált szőlőknek az
utód által miként történő átvételére. Kimondotta, hogy
1000 koronát meghaladó egyházi építkezéseknél a tervrajz és költségvetés az államépítészeti hivatal által felülvizsgálandó ; úgyszintén az egyházmegyei közgyűlés tárgymutatója s az esperesi jelentés a gyűlést megelőzőleg
legalább 8 nappal minden tagnak megküldendő. A bírósági ügyek közt említésre méltó, hogy egy kántortanítónak
több évig húzódott fegyelmi ügye elintéztetett azzal,
hogy az illető 7* nyugdíjjal jelenlegi állásától elmozdíttatott. — A lelkészi értekezleten sok keserű szó hangzott el a kormány s a kultuszminiszter eljárása ellen.
Gróf Apponyi ismert leirata nem elégíti ki a lelkészi
kart. Határozattá lőn: Követeljük az 1848. XX. törvényczikk teljes végrehajtását; tiltakozunk a junktim ellen;
kívánjuk jogos követeléseinknek, a 2400 koronás kongruának és ötödéves korpótléknak megadását, s az
állami segélyezésnek meghatározott rövid időn belül
alkotandó tételes törvénnyel való biztosítását. Tiltakozik
az értekezlet a báró Barkóczy beszédjében nyilatkozott
róm. kath. felekezetieskedő oktatási irány ellen; viszont
dr. Halász Lajos országgyűlési képviselőt ez ügyben
tanúsított bátor föllépéséért üdvözli. Végül "kimondatott,
hogy az államsegélyre vonatkozó határozat közlendő
a ref. és ág. evang. lelkészi körökkel, hasonló szellemben
határozás, illetve a dunántúli ref. egyházkerület közgyűlése útján a konventtel, jogos követeléseink kielégítésének sürgetése végett.
Evang. egyházi közgyűlések. Júl. 30. Kis-Honti
egyházmegye Rimaszombatban. Júl. 31. Brassói egyházmegye Türkösön. Aug. 1. Gömöri egyházmegye Jolsván.
Aug. 1—2. Pestmegyei esperesség Budapesten Aug.
21—22. Tiszai kerület Barlangligeten. Aug. 23—24.
Dunáninneni kerület Pozsonyban. Szept. 5. Dunántúli
lelkészegylet Bonyhádon. Szept. 6—7. Dunántúli kerület
Bonyhádon. Szept. 7. Dunántúli gyámintézet Bonyhádon.
A tolnai ref. egyházmegye aug. 2-án, Szekszárdon
tartja meg közgyűlését, a melyen megtörténik az új
esperesnek: Kátai Endrének, hivatalba beiktatása is.
I S K O L A .
A sárospataki ref. jogakadémián az 1906/1907.
iskolai évre szept. 1—8. napján lehet beiratkozni. Kivételes határidő (igazgatói engedéllyel) szept. 9—11-ig-

Az indexek aláíratása az egyes tanároknál szept. 9—11.
napjain eszközlendő. Az iskolai év ünnepélyes megnyitása
szept. 10-én, reggel 8 órakor az igazgató-tanács jelenlétében történik. Az előadások szept. 12-én kezdődnek
meg. Az első alapvizsgák szept. 7-én, a második alapvizsgák szept. 8-án tartatnak meg. A vizsgái kérvények
szept. 5-ig a dékáni hivatalhoz beküldendők. Beiktatási
díj : első ízben felvett hallgatóktól: 8 kor. Tandíj: protestáns vallásuaknak az I. félévben 38 kor., a II. 26 kor.,
más vallásúaknak az I. félévben 48 kor. II. 38 kor.
Tandíjmentesség iránti kérvények szept. 5-ig beküldendők az akadémiai igazgatói hivatalhoz. A főiskolai internátusban a teljes ellátás (lakás, élelmezés) díja az egész
évre 600 kor., mely négy egyenlő részletben fizetendő,
(a felvételkor, nov. 15-én, febr. 1-én és április 15-én).
Áz internátusba való felvételre a jelentkezés határideje
aug. 15. Az internátus szervezeti szabályzatát az akadémiai igazgatói hivatal kívánatra bárkinek megküldi.
A főiskolai konviktus (ebéd, vacsora) egész évi díjai
140 kor., mely két részletben fizetendő. Jelentkezési
határidő szept. 5- (Csontos József konviktusi felügyelőnél).
Szorgalmas és jó előmenetelű hallgatók ingyenességben
részesülhetnek, vagy 80, illetve 40 koronás jótéteményes
helyekre vétetnek fel. A jótétemónyi helyekre a felvételt
a tanári kar és az izazgató-tanács eszközli. A protestáns
vallású hallgatók ünnepi legácziói jótéteményben részesülnek, tanulmányi előmenetelük sorrendjében. -— A főiskolai
betegsegélyzo-egylet évi díja 6 kor., mely összegért szükség esetén orvosi segélyt, gyógyszereket s a főiskolai
kórházban ápolást nyer a beteg. Az ifjúsági olvasó
(billiárd-asztalokkal, sakk-játékokkal), ifjúsági könyvtár
(6500 kötet), főiskolai könyvtár (55,000 kötet), fürdő
(a kórházban) az ifjúság rendelkezésére állnak.
A budapesti ref. theol. akadémia értesítése a
jövő iskolai évre vonatkozólag. 1. Az akadémia igazgatója
Bilkei Pap István. Mindennemű hivatalos megkeresések
hozzá intézendők (Budapest, IX., Kálvin-tér 7- sz.) 2. A
II-dik évet végzett növendékek a theologiai alapvizsgálatot f. évi szept. 12 én tartoznak letenni. Jelentkezzenek szept. 11-ig az igazgatóságnál. A kik a vizsgálatot
le nem teszik, a Ill-ad évre fel nem vehetők, bennlakásban és más iskolai jótéteményben nem részesíthetők.
3. A jövő iskolai óv szept. 15-én nyittatik meg; az
előadások szept. 17-én veszik kezdetüket; a beiratkozás
és anyakönyvezés szept. 13-án és 14-én végzendő el;
a konviktusi kosztozás szept. 15-én délben nyílik meg.
Előzőleg szept. 8-án és 10-én pótló-kollokviumok, 11-én
pedig pótló vizsgák lesznek. A ki bármely okból nyilvános vizsgálatra nem állott az elmúlt tanév végén,
szept. 8-án és 10-én pótló kollokviumot, 11-én pedig
pótló vizsgát tenni köteles. A ki kollokviumát szept. 11-ig
rendbe nem hozza s vizsgát nem tesz, az az egyházkerület 1903. évi közgyűlésének 68. sz. jegyzőkönyvi
határozata értelmében osztályismétlésre utasíttatik, és
pedig olyképen, hogy ha az illető exmisszióban volt,
abból visszahivatik és az osztályt az intézetben köteles
ismételni. 4. Az újonnan felvett növendékek az anyakönyvezésért 4 koronát, a tanári nyugdíjintézetre 6 koronát, az indexért 1 koronát, az önképzőkörre 4 koronát,
a segélyző-egyesületre 2 koronát, a törvénykönyvért
20 fillért kötelesek fizetni az igazgatónál. A régi növendékek az anyakönyvezésért, indexért és törvénykönyvért
újabb díjat nem fizetnek. Tandíj semminemű nincs az
akadémián. A növendékek kötelesek az önsegélyzőegyesület által kiadott s évfolyamaikon szükséges kompendiumokat megvenni, amiért is figyelmeztetjük a növendékeket, hogy használt kompendiumokat ne vásároljanak.

5. Felvételért és a jótéteményekért való folyamodványok dődik. A theologiai alap- és lelkészképesitö-vizsgák (kápláni
aug. 20-ig küldendők be az igazgatóhoz. A folyamodvá- és papi vizsgák) szeptember 13., 14., 15. napjain fognak
nyokhoz érettségi és orvosi bizonyítvány melléklendő. megtartatni és pedig akként, hogy szept. 13—14-én az első
A régi növendékek aug. 20-ig szintén kötelesek beje- és második lelkészképesítő 15-én az alapvizsga. E vizslenteni, hogy a jövő tanévben is hallgatói kivannak lenni gákra a jelöltek szept, 12-én, illetőleg az alapvizsgát
az intézetnek. A ki a kitűzött határidőre nem jelentkezik, teendők szept. 14-én tartoznak a fakultás igazgatójánál
úgy tekintetik, mint a ki eltávozott az intézetből, s jelentkezni. A javító- és'pótvizsgálatok a beiratások ideje
helyére más fog felvétetni. 6. Az akadémia rendes alatt, szept. 10—12. napjain lesznek. Az ezen napokon
növendékei, a mennyiben a hely engedi, az internátusban a szigorlatokat elmulasztók csak a tanári kartól külön
ingyen lakást, fűtést, kiszolgálást és ünnepi legácziót kért és teljesen indokolt kérelemre nyert engedély
kapnak; a konviktusban pedig annyi jótéteményt, a mellett tehetnek később szigorlatot; de a kik szigorlamennyit a létszám megenged és a konviktusi pénztár meg- taikat az előző tanév végén indokolatlanul elmulasztották
bír. A konviktusi egész díj az 1905—1906. iskolai évben letenni, vagy pedig elégtelen osztályzatot nyertek, az
havonként 38 kor. volt, s kaptak érte a növendékek dél- új tanév első felében semmiféle intézeti kedvezményes
ben 3, este 1 tál ételt. A növendékek a rájok eső koszt- jótéteményben nem részesülhetnek. Esetleges tudakozópénzt a hónap öt első napján előre kötelesek befizetni dások a theologiai fakultás igazgatójához intézendők
az igazgatónál. 7. A bennlakó növendékek ágyneműről, (Kolozsvár, Emke-tér 1-ső szám).
annak és fehérneműjüknek mosatásáról magok tartoznak
Pótló- és javító érettségi vizsgálatok. A dunagondoskodni. 8. Az internátusban fürdőszoba van, a melléki ref. egyházkerület főhatósága alatt álló főgimmelyet ingyen használhatnak az akadémia rendes nö- náziumok pótló- és javító érettségi vizsgálatai, szept.
vendékei.
hóban a kecskeméti főgimnázimon fognak megtartatni. —
A kolozsvári ref. theologiai fakultáson az 1906/T. Az erdélyi ref. egyházkerületben a pótló- és javító éretttanév ünnepélyes megnyitása szept. hó 6-án lesz. A ségi vizsgálatok a marosvásárhelyi főgimnáziumon leszrendes előadások szept. 17-én kezdődnek. A felvételért nek szept. 15-én.
való folyamodványok érettségi bizonyítvánnyal, illetőleg
annak hitelesített másolatával vagy leczkeköny vvel (index),
hitelesített adókönyvi kivonattal és családi értesítővel
GYÁSZ ROVAT.
felszerelten és a fakultás igazgatóságához czímzetten
folyó év augusztus hó 25-ig küldendők be. Később
Id. Körösi Pál, vásárosnaményi ref. lelkész, 72
érkezett folyamodványok nem vétetnek tekintetbe. Az
éves
korában,
f. hó 10-én elhunyt.
egyházkerületi közgyűlés 32—1904. sz. jegyzőkönyvi
Bakcsy Gyula, derczeni reform, lelkész, 66 éves
határozatának alapján a hittanhallgatók közül a stipendiumban részesülők csak a 200—100 korona díj tizetők korában, hosszas betegeskedés után, f. hó 12-én elhunyt.
Legyen áldott emlékezetük!
közé vehetők fel, továbbá 30 theologus fizet 200 koronát,
40 theologus 100 koronát és 10 theologus 50 koronát;
újonnan jelentkezők általában csak 200 korona díjfizetés
mellett vehetők fel, kivéve a „jeles" (1) érettségi bizoKÜLÖNFÉLÉK.
nyítvánnyal jelentkező ifjakat, a kik a rendelkezésre álló
helyhez képest már azonnal ösztöndíjra is ajánlhatók.
A legújabb gyógyirány, mely sikerei révén a
A hittanhallgatók részére tizenöt 200—200 koronás és egy
társadalom
legjobb és legműveltebb köreiben nagyban
180 koronás ösztöndíj, továbbá a legáczió jótéteménye
terjed:
a
vérgyógyítás
(hemopátia), mely kizárólag a
helyeztetik kilátásba A bölcsészethallgatók mind 400
koronát tartoznak fizetni, kivéve az állami jótéteménye- vér gyógyításával gyógyítja a neuraszténiát és egyéb
seket. A beiratás alkalmával a konviktusi és internátusi idegbajokat, továbbá asztmát, gyomor-, szív- és vesedíjnak első harmada feltétlenül befizetendő. A folyamodó bajokat, köszvényt és görvélykört és ezen kezelési móddal
theologus és tanári pályára készülő ifjak közül a fakultás a jelenleg általában dívó kezeléssel szemben feltűnően
Elöljáróságának határozata értelmében az internátusba jobb eredményeket ér el. Ezen gyógymód megalapítója
csak azok fognak véglegesen fölvétetni s a beiratkozáshoz dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki visszatérve az évezbocsáttatni, a kiket az intézeti orvos előzetes vizsgálat reden át uralkodó humoralpathologia elvekhez, csakis a
után teljesen egészségeseknek fog találni. A beiratáskor test nedveinek kóros elváltozásaiban keresi a fent felminden egyes felvett növendék kivétel nélkül 20 korona sorolt betegségek okát és gyógykezelésük által a gyóbeiratkozási, felszerelési, könyvtári stb. dijat tartozik gyulást. Ezen kezelési módra felhívjuk mindazok figyelmét,
fizetni, mely fizetés alól felmentés senkinek sem adatik; kik a fent felsorolt betegségek egyikében szenvednek,
végül pedig az intézeti törvények 1 példányát tartozik hogy mielőtt valamely fürdőbe vagy gyógyintézetbe menmegvenni (40 fillér). A hittanhallgatók ugyancsak a be- nének, keressék fel ezen gyógymód megalapítóját és
iratáskor tartoznak megfizetni a theologus-köri évi díjat egyedüli művelőjét: Kovács J. dr.-t, kinek ezen czélra
(2 kor.), úgy hogy a hittanhallgatók a beiratáskor összesen teljesen berendezett rendelő - intézete Budapesten, V.
22 koronát, az újonnan jövők a törvény- és leczkeköny vvel Váczi-körút 18., I. emelet alatt van.
együtt 23 koronát fizetnek. Az internátusba az 1906/7.
tanévtől kezdve az egyházkerületi gyűlés határozatából
P á l y á z a t .
összesen 120 ifjú vétetik fel és pedig 80 theologus és
40 tanárjelölt. Az ifjak kettős és négyes szobákban nyerA dunamelléki ref. egyházkerület kecskeméti egynek elhelyezést s a megjelölt díjakért lakást (fűtéssel) házmegyéjébe kebelezett Izsák egyházközség, halálozás
és reggeli, ebéd és vacsorából álló étkezést kapnak. A által üresedésbe jutott lelkészi állására ezennel pályázat
beiratások a jövő tanévre szeptember 10—11—12-ik naphirdettetik.
jain lesznek. A bennlakásra felvett ifjak szept. 10-ikótől
A lelkészi javadalom hivatalos felszámítás szerint
kezdve jöhetnek. A tápintézetben a főzés szept. 13-án kez2579 korona s így az egyház II. osztályú.

A pályázni kivánók kellően felszerelt pályázati kérvényeiket f. évi augusztus hó 12-ig terjesszék be nagytiszteletü Adám Kálmán esperes úrhoz (lakik Tiszavezsenyben).
Kunszentmiklós, 1906. július hó 26-án.
Baksay
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gyógyfürdő, Buda.

Téli és nyíri gyógyhely.
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszapborogatások. zuhany-massage, vízgyógyintézet, szénsavas-fürdők,
villany-fényfürdök, gőzfürdők, kő- és kádfürdők, gyógyvízuszodák. — Olcsó és gondos ellátás. — C s ú a s - , k ö s z v é n y ,
itieqj-, b ő r b a j c k és a téli fürdőkúra felől kimerítő prospek= = tust küld ingyen a
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Szt. Lukács-fűrdö igazgatósága Budán. "

Árjegyzékkel készséggel szolgálunk ingyen
és bérmentve.

:

forrás
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szoinjcsillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.

Ezen czégláblán is
merhetők fel azon üzletek, a melyektan
egyedül árusíttatnak
varró-

A mi gépeink nem
szorulnak ajánlásra.
Csak arra kérünk
ügyelni, hogy kellő
helyen vásároljon.

Kivánatra telítésnélküli töltést Is szállít a

Szt. Lukácsfiirdö Kútvállalat Budán,
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk.
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Orgonaépítési műintézet.

B i e g e r Ottó
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

Budapest, VII., Cíaray-utcza 48.
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Ferenez József-rend lovagja.
A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 30 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt árban elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kívánatra díjmentesen.

Ajánlja saját gyárában készült, elismert, legkiválóbb minőségű vonós-, húros-, fúvó- és ütőhangszereit.
Speceialista
- húros, vonós, fúvóhangszerek készítésében és
javításában.
H a n g f o k o ^ ó - g e o ' e r c d a ! mely által bármely hegedű, gordonka, melybe az illesztetik,
sokkal jobb, erősebb és lágyabb hangot nyer.
Biztos siker. Kezesség minden egyes hangszernél. Hegedűbe hangfokozó-gerenda javítással
4 frt. Régi mesterhegedük vétele és eladása.
L e g n a g y o b b g y á r é s r a k t á r * . Saját
találmányú (Rákóczi) tárogató; általánosan
elismert legjobb, mely tökéletes solohangszerré általam konstruáltatott. Iskolával 30
forinttól feljebb.
O r g o n a - h a r m ó n i u m o k . A gyönyörű
hang, melyet a világhírű legjobb gyártmányú amerikai rendszernek elmés szerkezete
elővarázsol, önmagának zeng dicséretet. —
65 forinttól minden árban kapható.
Az összes hangszerek javítása különleges szakszerű
pontossággal, jutányos árban; kezesség minden egyes
hangszernél. — Árjegyzék minden egyes hangszerről
külön, kívánatra bérmentve küldetik. — Kivitel nagyban és kicsinyben.

Most jelent meg!

Most jelent meg!

Imádságok és elmélkedések.
Ev. ref. vallású ifjak és leányok számára írta CSIKY LAJOS, debreczeni ref. theol. akadémiai tanár.
Kiadja a Békésbánati Ref. Egyházmegye Lelkészegyesülete.
Ezen munka pályázat útján Íratott és a pályázatban Csiky Lajos munkája lett a nyertes.

Ára a következő :
1. szám. Iskolai kötésben, fekete erős vászonkötésben
1'20
2. „ Különböző színű vászonkötésben. . . 1'20
3. „ Bőrutánzati kötés aranymetszéssel, díszes
kehellyel tokban . . . . . . . .
2'40
4. „ Fekete bőrkötés, díszes aranyozott keretszéllel, kehellyel tokban
4—
5. „ Fehér csontkötés*, arany metszéssel, berakott aranyozott és színes virágdísszel,
kapoccsal, tokban
8'—
6. „ Fehér csontkötés, arany metszéssel, rendkívül elegáns, berakott, aranyozott és
színes virágfestésű díszítéssel, aranyozott kehellyel, kapoccsal
12'—
7. „ Legfinomabb borjúbőrkötésben, berakott
bőrdíszítéssel, kapoccsal, dobozban. . 12'—

Ajánljuk ezen hézagpótló imádságoskönyvet
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urak szives figyelmébe.
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Az ó-testamentomi bibliai kritika. — K ö n y v i s m e r t e t é s : Egyházi beszédek. — Imádságok és elmélkedések ev. ref.
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Sajnos továbbá, hogy a közérdekű egyházi
ügyek elintézésében, a felmerülő hitfelekezeti kérdések megoldásában sincs meg korunkban a reforSajnosan észleljük és tapasztaljuk, hogy jelen mátusságnál az óhajtandó és kölcsönös egyetértés
korunkban a hazai keresztyén vallásfelekezetek s egyértelműség, mit az egyes egyházközségek és
közt a magyar reformátusság tűnik fel leginkább, egyházkerületek függetlenségének hiú bálványozása
mind közügyei kezelésénél, mind tagjainak és is nagyban előmozdít.
gyülekezeteinek egymáshoz ragaszkodása tekinteVolt idő, például a mult XlX-dik század első
tében, részint hideg közönyösségével, részint poli- évtizedeiben, hogy a hamvaiból új életre kelt pesti
tikai behatások által is irányított széthúzó visel- református egyházat a hazai református nép orszákedésével. Szóval, hogy egyházi élete nélkülözi a gosnak és közösnek elismerve, azt hitfeleinek nemszerves s ennélfogva sikeres egyetértést, a gyüle- csak gazdagabb és előkelőbb, de szűkebb anyagi
kezeti tömörülést s a hitfelek erkölcsi és anyagi viszonyok közt élt tagjai is példás készség fel
egyetemességét.
siettek önkéntes adományozások útján felsegíteni,
Gyakran megesik az életben, hogy az egyes hogy új templomát, parókhiáját s elemi iskoláját
református egyházmegyék, sőt egyházkerületek sem felépíthesse, saját lelkészét és tanítóját beállíthassa,
tekintik magukat a hitfelekezeti közérdek vonat- gyarló gyülekezetét megalapíthassa és állandósítkozásaiban osztályos édes testvérekül; sőt az anya- hassa.
ország ötödik kerületéül belépett erdélyi, — hajdan
A feltámadt pesti református egyház kezdetorthodoxnak nevezett s fejedelmi testvéregyházat leges presbitériumai különböző osztályzatú tagjainak
épenséggel idegen gyanánt traktálják.
megválasztásai szép egyetértéssel és példás összeNemcsak az egyes egyházközségek presbi- tartással történtek, noha akkor még a tagsági
tériumainak, mint első fokú hatóságoknak meg- tisztség nagy személyes fáradozással, sőt anyagi
alakításánál, hanem a felettes egyházmegyei és áldozattal is járt. De sem személyes vetélkedés,
egyházkerületi tisztviselők megválasztásánál is szét- sem pártos viszálykodás és meghasonlás nem volt
forgácsolódnak a szavazatok s utólagos, illetőleg a gyülekezetben, s így, minden egyöntetű és szapótválasztásokra kerül a sor, mintha országgyűlési batos egyházi törvények nélkül is, szépen felviképviselőség körül forogna a kérdés; s így a rágzott s kedvező eredményeknek örvendhetett az
gyakran sürgős és nagyon is szükséges válasz- egyházi élet.
tások káros időhaladékot szenvednek, holott régebBizonyára ily állapot lenne üdvös a hazánkben az egyházi hatóságok és tisztviselők válasz- ban már legelső polczra emelkedett és vezérszetásai rendszerint egyetértők, sőt egyhangúak voltak. replésre hivatott székesfővárosi református egyházra

Laza összetartás s az egyetértés hiánya
magyar református egyházunkban.

A tüdővész terjedésének meggátlása czéljából 21211/1905. sz. a. kötelezöleg elrendelte a nagym. magy. kir.
se1, E s z e r
vallás- és közoktatásügyi
jj ,
X r 1
J
JLI
"
magyar találminiszterium az i s k o l á k
f
J | f ] V - T fi i fi f f
- mány, és kizárólag Erdős
padlómak portalanítását M U i l C I l J j
I C I C
U l l B l i G B i l
J Ó Z sef és Társa czégnél
Budapesten, Szív-utcza 4 3 . szám alatt, mint e szer gyártására és szétküldésére egyedül jogosított tulajdonosoknál rendelhető meg. Az „Utasítások" bérmentve.
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nézve ma is, annál inkább, mert s a j á t t a g j a i n a k
n a g y gyengesége és tehetetlensége mellett m é g
most is valóban szüksége volna a magyarhoni
református nép országos t á m o g a t á s á r a , hogy a
reá váró hitfelekezeti n a g y feladatoknak megfelelhessen.
V a j h a országszerte visszatérne a református
egyház kebelébe az ősi összetartás és szerves egyetértés, melyre most erős megpróbáltatás előtt álló
egyházi és hitfelekezeti életében oly égető szüksége v a n !
Tóth
Lajos.
*

*

*

Ezekhez a sorokhoz, a melyeket az írónak,
a budapesti ref. egyház egyik legrégibb s évtizedeken át presbiterséget viselt t a g j á n a k lelkéből
meglehet, hogy a legközelebb lezajlott presbiterválasztás és a Kálvineum kérdésének kerületi tárg y a l á s a fakasztott, a m a g u n k részéről csak azt
f ű z z ü k hozzá, hogy valóban szükséges volna a
budapesti ref. e g y h á z n a k közegyházi támogatása,
ma talán m é g inkább, mint száz esztendővel ezelőtt. Száz évvel ezelőtt meg kellett t e r e m t e n i ;
m a pedig a r r a kellene képesíteni, hogy erejét
teljesen kifejthesse és évről-évre fokozódó teendőit
elvégezhesse. C s a k nem régen ismertettük azt a
n a g y feladatot, a mely a budapesti egyházra a
hitoktatás ellátása tekintetében várakozik. H á t m é g
a lelki gondozás tekintetében! A budapesti ref.
egyház évenként sok ezereit f o g a d j a kebelébe a
vidéki gyülekezetek a m a szegény, m u n k á t kereső
t a g j a i n a k , a kiktől maguktól anyagi támogatást
alig nyerhet, de a k i k n e k g o n d j a mégis felveendő
az egyház elöljárósága által. Az e téren feltűnő
szellemi és anyagi követeléseknek a budapesti ref.
egyház a m a g a erején megfelelni nem képes.
Módját kellene tehát találni a n n a k , hogy az egyetemes egyház jöjjön segítségére. H o g y m i k é n t ?
talán nem sokára k i f e j t j ü k erre vonatkozó véleményünket.
Szerk.

TÁRCZA.
Az ó-testamentomi bibliai kritika.
í r t a : Stanley A. Cook.
(Folytatás.)

Nem ritkán felhangzik az a vélemény, hogy az
archaeologia semmivé tette az irodalmi kritikát és annak
eredményeit, hogy összedöntötte a kritikusok kártyavárát; hogy az archaeologiai módszer objektív, a mely
igazolható tényeken alapul, míg az irodalmi kritika szubjektív, a mely a modern tudósok alaptalan felvételein
nyugszik; és végre, hogy az Őstörténet hitelre méltóságá-

nak olyan próbája, a mely tudományos elfogadásra
számíthat, csak az egykorú bizonyíték lehet. Az ilyen
állítások felől a kellő mérlegelés kimutatja, hogy eredetüket a történelem és a kritikai módszerek nem ismerésének köszönik, s hogy a kik így beszélnek, azok tökéletlenül ismerik az archaeologia bizonyságait, vagy pedig
helytelen és illogikus következtetéseket vonnak el a
tényekből. Az ilyen állítások alapja igen sokszor a nem
igazolható dogmatizmus és alkalmas technikai terminológiába vannak bujtatva; ekképen teljesen döntő erejűeknek látszanak, s következésképen ellenállhatatlanokká
válnak azokra nézve, a kik nem igen szoktak a felszínnél mélyebben is tekinteni. S továbbá különösen
jellemző, hogy azok, a kik legelső sorban elítélik az
ó-test. rendszeres tanulmányozását, gyakran készek a
saját hazard és önkényes kritikájukat alkalmazni, minden
megkülönböztetés vagy épen mélyebb tudás nélkül.
Világos dolog, hogy a tudományos vizsgálódás arra
kényszerít bennünket, hogy az ó-test. első fejezetei
felől táplált hagyományos és megszokott vélekedésünket
módosítsuk. Az archaeologiai felfedezések során bebizonyult, hogy ezek a fejezetek nem hiteles történeti tudósítások. Ha pedig az a fény, a melyet a tudomány és
az archaeologia a Gen. I—XI. fejezeteire vetett, nem
rontotta meg az ó-test. maradandó értékét, akkor nincs
semmi ok arra, hogy féljünk a kritika eredményeitől.
El kell ismerni, hogy maguk a tények megkövetelnek
bizonyos kritikát. Az a megszokott vélemény, a mely
szerint a Kr. e. XV. század kabirjai izraeliták voltak,
semmibe sem veszi az Exodus bizonyságtételét; az a
szintén közkeletű vélemény, hogy a babiloni Hammurabi egy és ugyanaz Amraphellel, Ábrahám kortársával, erőszakot tesz a Genesis chronologiáján; és a
kik azt hiszik, hogy az egyiptomi emlékek Purusati-i
a filiszteusok voltak, kellene, hogy bebizonyítsák e nép
létezését már Izsák korában. Könnyű állítani önkényesen
egyet is, mást is ; de a kritikai „theoria", az achaeologiától függetlenül, a fogság utáni időbe helyezte a
Genesis chronologiájának eredetét, és a Gen. XXVI.
fejezetét, jelen formájában, körülbelül a VIII. századba,
még mielőtt az archaeologusok megújították volna érdeklődésüket a filiszteusok iránt. Egyetlen archaeologiai
vélemény sem igazolja a zsidóknak Egyiptomból való
kivándorlására vonatkozólag a bibliában fentartott irodalmi
tradicziót, ámbár, a dátumok önkényes kiválogatása és
plausibilis okoskodás mellett épen nem lehetetlen egy
bizonyos útirányt kimutatni. De a kritikának az az
anarchiája, a melyet pedig az archaeologusok gyakran
kedvelnek, hiábavaló; és az az aggodalmaskodás, a
mellyel némely tradiczionális (gyakrati fontosság nélküli) álláspontokat védelmezni igyekeznek, — a mint
Wellhausen mondá — egy rakás eretnekség megkövesítésére vezet. Csalóka argumentáczióval, a tények és a
hagyomány, az igazság és a következtetés összekeverésével sok kárt lehet és lehetett is már tenni az archaeologia nevében; és az egykorú emlékek bizonyságait

körülvevő nimbus és az ásóval kiemelt „kézzelfogható"
tárgyak gyakran arra a meggyőződésre vezették a nem
gondolkozó elméket, hogy azok a következtetések, a
melyeket azokra alapítottak, épen olyan reálisak és
értékesek, mint magok a tárgyak.
Senki sem tagadja az archaeologiának a bibliai
tudomány körében való fontosságát, és hogy ha az
örvendezés néha nehezen nyilatkozott meg vele szemben,
annak csak az a magyarázata, hogy a kritikai módszer
megkivánja, hogy bizonyságtételei megbízhatók legyenek.
De az archaeologia minden tudományos studium között
a legfiatalabb; rendkívüli nehézségekkel kellett megküzdenie ; fejlődése csak lassú volt, és — legalább első
idejében — szükségképen nélkülöznie kellett következtetései véglegességét. Csupán a feliratok értelmezésére
támaszkodni, elhamarkodott dolog lett volna; és mindaddig, a míg a cserépedények és a művészeti formák
ismerete előbbre nem haladt, kétes dolog lett volna
fölébe helyezni az archaeologia theoriáját az irodalmi
emlékek bizonyságtételének. Ennélfogva a bibliai kritika,
a nélkül, hogy mellőzte volna a múltban az archaeologia
ideiglenes eredményeit, függetlenül folytatta útját, és
következtetéseit folytonosan ellenőrizvén a külső bizonyítékok fényénél, nem érezte kényszerítve magát arra,
hogy véleményét valami fontos kérdésben megváltoztassa.
Nem szabad felejtenünk, hogy az archaeologiai és
felirati eredmények magok is részben a cumulativ bizonyságok eredményeire, részben az emlékek szövegkritikájára támaszkodnak, és így ebben és más tekintetben
hasonló a bibliai és az archaeologiai kutatás módszere.
Nincs ebben a studiumban semmi esoterikus; sem az
archaeologus, sem a bibliai kritikus nem akarja titokban
tartani vizsgálódásai eredményeit. Itt a gyökere annak
a gyakran hangoztatott ellenvetésnek, a melyet a kritika
ellenesei hoznak fel, hogy ők nem tudják megtalálni az
ó-test.-ban azokat a bizonyítékokat, a melyekre a kritikusok véleményeiket alapítják; ámbár másfelől meg
készséggel elismerik, hogy az archaeologiai kutatásokhoz
külön előképzettség szükséges. Világos dolog, hogy ha
valaki, a szükséges előtanulmányok megtétele nélkül,
nem jutott el olyan ismeretre, hogy a földből előkerült
régiségeket vagy pedig egy félig kiásott alapterületet
helyesen, azoknak valódi jelentősége szerint meg tudna
ítélni, — és ha ehhez gyakorlott szemre van szükség:
akkor kétségtelen, hogy a históriai studium mélyebb
dolog, mint az okmányok egyszerű olvasni tudása. Igaz,
hogy erős vallásos meggyőződések és praesuppozitiók
mellett nehéz az elfogulatlan históriai vizsgálódás; de
az a megvetés, a mellyel néha a kritikusnak az évszázadok óta közkézen forgó tudósításokban talált újabb

felfedezéseit fogadják, ép oly különös, mintha valaki kinevetné azt a tudományt, a mely a föld kérgének constitutióját és structuráját vizsgálja, és mintha valaki
semmibe sem venné azt a tényt, hogy a tudományos
vizsgálódás szelleme modern fejlemény és hogy sehol
sem oly bonyolódottak a tények, mint épen az emberi
gondolkozás tanulmányozása terén. És ebből következik,
hogy ha a szövegkritikus nem illetékes ítéletet mondani
az archaeologiai tények felett, ha csak nem rendelkezik
a szükséges ismeretekkel, — úgy az archaeologus, vagy
a kutatás más ágaiban jártas ember sem rendelkezik
de facto históriai ítélőképességgel, ha az irodalmi bizonyítékokhoz fordul. Ennek őszinte meggondolása talán
megszüntethetné azt a kölcsönös gyanakvást, a mellyel
az archaeologia és az ó-testamentomi kritika egymás
ellen viseltetnek, s a mely gyanakvás, a mennyiben ez
utóbbi ellen irányul, kiterjed nemcsak tényekre és vitathatatlan bizonyítékokra, hanem az azokra alapított levezetésekre és következtetésekre is. S még hozzá kell
venni ehhez azt is, hogy a míg viszonylag csak kevés
alapos archaeologus van, addig a bibliai kritikusok száma
elég tekintélyes; és a míg az látszanék természetesnek, hogy ez utóbbiaknak a legfontosabb kérdésekben
való egyértelme súllyal essék a latba, másfelől nem
csekély eltérések mutatkoznak az előbbieknek a bibliai
kérdések tekintetében hangoztatott nézeteik között. Ennek
folytán, bármennyire szívesen fogadná is az archaeologia
eredményeit, a kritikus kénytelen fenntartással viselkedni
azokkal szemben, a mikor azt látja, hogy azok az eredmények kevés vagy épen semmi elismerésre sem találnak a többi archaeologusok között. Ezt az elementáris
princzipiumot gyakran nem veszik tekintetbe, valamint
azt sem, hogy egyetlen egy archaeologus következtetései
több hitelre találnak, mint a mindenféle felekezethez
és iskolához tartozó szövegkritikusok egybehangzó véleményei, — és ez mind csak azért van, mert feledik,
hogy a megbízható tények és a megbízhatatlan következtetések között nincs logikai összefüggés.
(Folyt, következik.)

KÖNYVISMERTETÉS.
Egyházi b e s z é d e k . írta néhai Cz. Kovács Lajos, a nagykörösi ref. egyház volt lelkipásztora. A szerző hagyatékából sajtó
alá rendezte JJanóczy Antal, oki. ref. lelkész, fögimn. tanár. Ára
2 K 40 f. Nagykőrös, 1906.

Ép midőn a könyvet lapozgatni kezdtem, jött hozzám egy vidéki barátom, a ki valamikor Nagykőrösön
tanult, s meglátva szerzőnek a nevét, önkéntelenül hangzott el ajkáról a nyilatkozat: „Bizony nem hittem volna,
hogy az az ember még predikácziókat is írt valaha!"
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PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.

Megvallom, én sem gondoltam, s ép azért nagyon örülök,
hogy Danóczy Antal megismertetett, nem annyira e kötetben foglalt beszédekkel, mint inkább azoknak írójával.
Hát Cz. Kovács Lajos csakugyan írt predikácziókat?
Igen is írt és pedig, mint Danóczy az előszóban mondja:
„Körülbelül 800 egyházi beszéd maradt hátra gyűjteményében, nem számítva a temetési beszédeket, imákat,
ágendákat s más szertartási és alkalmi beszédeket. A
legnagyobbrészt eredetiek, átdolgozott alig néhány van
köztük, valamint kevés azon beszédeknek száma is,
melyekhez az alapeszmét kölcsönözte. Több, mint 50
esztendei lelkészi tevékenység gyümölcsei e beszédek."
Valóban csodálatos, hogy egy pap, a ki annyit írt,
s a ki bizonyára jól ismerte szellemi munkájának értékét, „sohasem gondolt arra, hogy beszédei valaha nyilvánosság elé kerülnek. Halálos ágyán, végrendelkezése
közben, tisztelői és jóakarói kérték, hogy ne engedje
több, mint 50 éves lelkészi munkásságának gyümölcseit
örökre a főgimn. könyvtár poros könyvei között nyugodni,
hanem legalább egy kötetre való gyűjtemény hadd lásson
napvilágot. Utolsó rendelkezéséből kifolyólag került tehát
e gyűjtemény a nyilvánosság elé."
Az önismeret és önbecsülés mellett mély, rendkívüli
szerénység tűnik ki viselkedéséből! Nem akart csillogni,
feltűnni, — neve az egyházkerület határán túl nem igen
volt ismeretes, mire nézve nagyon jellemzők Danóczy
következő szavai: „Talán többet, nagyobbat és maradandóbbat produkált volna, ha életpályája más viszonyok
és körülmények közé kerül. Ha pl. az adminisztráczióban
is érvényesítheti erejét és képzettségét. Előtte azonban
a nagy Filó mellett az egyházkormányzatnak úgyszólván minden ága el volt zárva. Filó akkora szellemi fölénnyel, majdnem omnipotencziával uralkodott az egész
gyülekezet fölött, s vezérlő kezét még a legaprólékosabb
dolgokra is annyira kiterjesztette, hogy mellette Kovács
Lajosnak háttérbe kellett szorulni. Ifjabb éveiben a
'munkatérvesztés kedvetlenítőleg hatott kedélyére; de
később megnyugodott a dolgok folyásában, s az egyházkormányzás és a cura pastoralis mezejéről önként visszavonulva, a templomi szószék lett lelkészi működésének
egyetlen és legfőbb tárgya és végczélja. Tagadhatatlan,
hogy itt sem volt könnyű helyzete. Bár az Isten igéje
a maga átalakító és megelevenítő ereje által közvetlenül
hat a lelkekre, mégis kétségtelen, hogy e hatás nagysága arányban van az emberi ajak ékesszólásának mértékével. Filó az egész országban ismert és elismert egyik
legnagyobb szónoka volt a kálvinista egyháznak, kinek
ajkáról „méznél édesebben folyt a beszéd", Kovács Lajos
pedig egyszerűen közönséges előadó, a kinek előadásában — különösen élete későbbi éveiben — nagyon sok
volt a modorosság".
Én e néhány sorból egészen megismertem Kovács
Lajos életét, s egész más róla a véleményem, mint volt
addig, míg élete eme viszonyait nem ismertem.
A kötetben, 239 oldalon, 37 beszéd van, vegyesen
ünnepiek és közönségesek.

A beszédekre vonatkozólag tökéletesen osztom
Danóczy véleményét, s így a magamé helyett azt jegyzem ide ismertetéskép : „Az első áttekintés után szembetűnik, hogy írónk sokkal nagyobb hajlammal bír a moralizálásra, mint a dogmatikus tárgyak fejtegetésére. A
hol a tárgy természeténél fogva — mint pl. az ünnepi
alkalmakkor — a hittani kérdések fölött kell elmélkednie, ott sem száll le a dolgok mélyére, indokait és
érveit inkább a közhelyekről veszi; de beleviszi tárgyába
mindenkor azt a nagyértékű valamit, a mit a dogmatikus elméknél sokszor hiába keresünk: a személyes, elő
hitet. Az Ő lelkének élő hite, az ő személyes meggyőződése legfőbb bizonysága a hittani igazságok mellett, s
az egyetlen, megdönthetetlen, abszolút tekintélyű, legfőbb
erősség: a biblia. Ez az a kimeríthetetlen, ragyogó, tiszta
vízzel buzogó forrás, melyhez állandóan visszatér, mellyel
bizonyít, véd és támad, a melyet egészében ismer, s
belőle a legtalálóbb czitátumokat tudja alkalmazni tárgya
erősítésére. Hittani természetű beszédei azért inkább
biblikusok, mint dogmatikusak.
Beszédeinek legnagyobb része azonban moralizáló
természetű. Az élet legkülönbözőbb jelenségeit, nyilvánulásait, a hívek családi és társadalmi viszonyait, a
saját benyomásait, mind, de mind alkalmasaknak találja,
hogy erkölcsi tanulságokat vonjon le belőlük. S ez erkölcsi tanúságok is a legtöbbször bibliai helyekkel vannak bizonyítva és a legerősebb alapra fektetve."
„Nyelve általában emelkedett, a szószék méltóságának megfelelő, képekben gazdag és színes. Szókötése
és mondatszerkezete az, a mi ellen kifogásokat lehet
emelni", mondja Danóczy, s én hozzáteszem, hogy a
beszédek tartalma mellett ez a fogyatékosság könnyen
elnézhető és megbocsátható.
A kötetet jó lélekkel merem ajánlani, már csak azért
is, hogy a még rengeteg sok beszéd közül minél előbb
és minél több lásson napvilágot, hogy, mint Danóczy
mondja: „Ha e kötetnek az lenne sorsa, hogy a magyar
prot. irodalomban, habár igénytelen, de számottevő helyet
foglaljon el, úgy a befolyó jövedelem egy második kötet
kiadására fordíttatnék".
*

*

*

I m á d s á g o k é s e l m é l k e d é s e k ev. r e f . i f j a k és l e á n y o k
számára. írta Csiky Lajos, debreczeni ev. ref. theol. akad. tanár.
Kiadja a Békésbánáti Ev. Ref. Egyházmegye Lelkészegyesülete.
Föbizományos Hegedűs és Sándor. 1905.

A békésbánáti ref. egyházmegye lelkészegyesülete,
mely fenti czímű, 292 oldalra terjedő munkát kiadta,
következő levél kíséretében küldte azt meg a tanárokhoz, mint az ifjúság vezetőihez: „Csatolva küldünk egy
imakönyvet, melyet mindkét nemű ref. vallású ifjúságunk számára a békésbánáti ref. egyházmegye lelkészegyesülete pályázat útján íratott, úgy hogy az imádságokhoz néhány elmélkedés is van csatolva. A pályázaton
Csiky Lajos debreczeni theol. tanár munkája lett a
nyertes."

„Mi azt reméljük, hogy ez a munka ref. vallású
ifjúságunknál nagy szükséget pótol. A valláserkölcsi
nevelés nagy munkájánál ez a könyvecske nagy szolgálatot fog tenni. Hitre, kötelességtudásra, hűségre, nemes életre, tiszta hazafiságra, sok más magasztos erényekre vezető kalauz lesz e könyv ifjúságunk kezében.
Méltó arra, hogy minden ifjúnak napi olvasmányát képezze. Reméljük, hogy közéletünk erkölcsi tartalomban
való növeléséhez ezzel is hozzájárulunk.
„Hittestvóri szeretettel kérjük tanár urat, mint
ifjúságunk lelki életének bölcs irányitóját, méltóztassék
e gazdag tartalmú könyvecskét a vezetése alatt levő
ifjúság között elterjeszteni, s arra, hogy lehetőleg a
tankönyvek közé, mint kötelező tárgyat, felvétetni szíveskedjék. "
A békésbánáti ref. egyházmegye lelkészegyesülete
valóban a közjó, a valláserkölcsi élet növelése érdekében cselekedett, midőn egy közszükséget pótló, az ifjúság
számára megfelelő imakönyvet Íratott. Ilyen könyvre
igazán nagy szükség van, mert hiszen a Fördös imakönyve mellett alig van számbavehető, hasonló munka.
A gazdag tartalmú kis könyv következőkép oszlik
fel: köznapi reggeli imádság 12; esteli 12; vasárnapi
reggeli 3 ; esteli 3 ; ünnepi imádság 15; alkalmiak 10;
az elmélkedések száma 26.
Úgy az imák, mint az elmélkedések szépek, szívből fakadók, gyermekeknek valók. Szerintem egyetlen
nagyobb hibájok, hogy sokszor igen hosszú körmondatok fordulnak elő bennök, holott az imádságnak egyik
legfőbb kelléke, hogy rövid mondatokból álljon, mert
az imádkozó lélek nem szereti a sok beszédet. Egy pár
példát!
A 8. lapon „Az Úr kegyelme" czíműből: „Dicsőség legyen a Te szent nevednek, hogy magasságodból
alátekintesz az ón alacsony voltomra, hogy nagyságoddal
emeled az én kicsinységemet, hogy véghetetlen jóságoddal elfedezed az én gyarlóságomat, s ha gyönge
hangom, erőtlenül bár, hozzád emelkedik, a kéklő egeken, a csillagok táborán át is magad elé bocsátod azt,
s a miért lélekben és igazságban imádkozom, jóságodból meghallgatod, s lelkem javára fordítod."
A 21. lapon „A szeretetből": „Véghetetlen nagy
a Te jóságod mihozzánk, hogy megnemesíted az emberi
lelket javaidnak gazdag áldásával, s ha le kell is sokszor szállanunk a szenvedések siralomvölgyébe, vagy
ha a bűn csábításai gyakran elhomályosítják is szivünk
tisztaságát, Te nem hagyod el a mi lelkünket, hanem
annak javairól híven gondoskodok"
A 46. oldalon „A keresztyén békességéiből: „Jövel Jézus az én szívembe, jövel Uram, halálodból feltámadott Jézus, ki békesség szavával üdvözölted feltámadásod után a Te tanítványaidat, jövel az én szívembe,
készíts abban puha fekhelyet magadnak, hogy ha fölzendül körültem az egymással ellenségeskedő nemzetek
haragja, ha viszály és békétlenség szava választja el
egymástól azokat, kiknek atyafiúi békességben kellene

együtt élniök: engedd, hadd meneküljek be szívem
belsejébe, a hol Te lakozol, s hadd találjak ott nyugodalmat az én lelkemnek."
Az ilyen hosszú mondatokból álló imák olvasása
közben a lélek könnyen elfárad, s mikor a mondat
végéhez ér, az elejét már el is feledi. Áz imádkozó
lélek nem ömleng, nem keresi a sok szót, hanem rövid
sóhajokban emelkedik ég felé, hogy megnyerje azt,
mire szüksége van.
A könyv különböző kiállításban, s így különböző
árban is jelent meg. Iskolai kötés különböző színben
1 K 20 fill. Bőrutánzat, kehellyel, tokban 2 K 40 fill.
Fekete bőrkötés, kehellyel, tokban 4 K. Fehér csontkötés, arany kehellyel 12 K. Legfinomabb borjubőrkötés 12 K.
Ismertetésemet Kiss Áron tiszántúli püspök ajánló
soraival fejezem be :
„A mű mindkótnemű ref. vallású ifjúság használatára imádságokat és elmélkedéseket tartalmaz, kiválóan
becses ós értékes. Nincs szükség arra, hogy a már eddig
is teljes elismerést nyert művet sok szóval ajánljam.
Csiky Lajos theol. tanár úrnak neve, eddigi működése,
több kiadást ért imakönyvei képezik a legmelegebb hangú
ajánlatot és bizonyítványt jelen munkája mellett."
„Én ezúttal szívesen kérem fenti czímeket, hogy
ezen művet hatáskörükben, egyházmegyéikben, az igazgatásuk és vezetésükre bízott tanintézetekben terjeszteni
buzgólkodjanak."
Keresztesi Samu.

BELFÖLD.
A belső-somogyi egyházmegye közgyűlése.
A belső-somogyi ref. egyházmegye júl. hó 24-én
tartotta meg értekezletét és másnap, 25-én nyári közgyűlését Csurgón, a főgimnázium rajztermében.
Az értekezlet a másnapi gyűlés elvi jelentőségű
határozatot igénylő kérdéseit megbeszélvén, a közgyűlés,
a kaposvári lelkészi kör javaslatára kimondta, hogy
egyházmegyénk jövőben a reverzálist adókat — a pastoralis prudentia szem előtt tartásával — egyházi tisztségre emelni, keresztszülőkül stb. elfogadni nem fogja,
Kimondta továbbá, hogy az intercalaris jövedelem jövőben az egyházmegyei pénztárba fizettessék be; de a
folyó évben még az ez iránt kérelmezett Galambok,
Inke, Tót-Szentgyörgy egyházaknak megengedte, hogy
azt építkezési czélokra fordíthassák.
Ezután javaslatba hozta a közgyűlés, hogy az államkormány által megígért 3 millió korona évenkinti segélyből a reformátusokat illető rész teljesen az egyházi
adóteher csökkentésére fordíttassék, még pedig akként,
hogy az 1907-re kiutalandó tőke •— mivel annak igazságos felosztása, a kiszámításra fordítható idő rövidsége
miatt úgyis alig remélhető és mert 1908-ban és 1909-ben
újabb meg újabb számítások eszközlése el sem képzel-

hető nehézségeket okozna — helyeztessék takarékpénztárba, a mellyel azután, ha az 1908-ban nyerendő őszszeg szintén hozzá csatoltatik, már 1908-ban teljesen
készen lehetünk az adóügy rendezésével, levévén híveink
válláról az elviselhetetlen terhet.
Az egyes egyházak segélyezési arányának megállapítása végett mielőbb újabb adózási kimutatásokra
lévén szükség, elhatározta a közgyűlés, hogy az egyes
egyházak részére számítási vezérfonal gyanánt kinyomatja jegyzőkönyvében Nagy Lajos esperesnek a saját
egyházára vonatkozó, igen pontos és körültekintő munkálatát, melynek alapján bármely egyház, a terményeknek pénzértékre átszámításával, könnyen kimutathatja
az egyes egyháztagok terheit és e terheknek a zsinati
törvényjavaslat szerint tervezett leszállítása mellett, az
egyházuk részére igényelhető államsegélyt. Az így készült számítások majdan a kinevezendő egyházmegyei
bizottság egységes elbírálása alá vétetnek. Az egyházkerület felkérendő, hogy ily értelmű határozat hozatala
végett a többi kerületeket is sürgősen keresse meg és
azok is fölkéressenek, hogy hasonlókép egyházmegyénkint készíttessenek újabb felszámításokat, mert a tapasztalat szerint egyetlen bizottság az egész országra vonatkozó helyes kimutatást készíteni nem képes. A konvent
pedig arra kéressék fel, hogy valami módon állapítsa
meg azt, mit ért egyenes állami adó alatt?
A közgyűlés, az egyházi hivatalnokok naturáléinak
készpénzre változtatását bár óhajtja, de annak keresztülvitelét a leküzdhetetlen nehézségek miatt az egyes egyházakra és lelkészekre bízza.
Az egyházmegye — mint fentartó testület — fölkéri a csurgói főgimnázium gazdasági tanácsát, hogy
az intézetnek az ezutáni országos tornaversenyeken leendő
részvétele érdekében terjesszen be javaslatot a közgyűlés elé.
Szó volt még a csurgói tanítóképző-intézettel kapcsolatos elemi gyakorló-iskolai vallástanítás rendszeres
ellátásáról, a kaposvári tanintézetek részére (melyekben
tanulóink száma 419) szervezendő hitoktatói állás és a
keszthelyi intézetekben (melyekben 29 ref. tanulónk
van) a hitoktatást ellátó nagykanizsai missziói lelkész
méltányos díjazásának segély útján leendő fedezéséről.
Ezután a közgyűlés — mely a csurgói templomban
az ősz Verbay István magas szárnyalású, hazafias borongásából a szebb jövő felé reménykedve, fölemelkedő
remek imájával kezdődött — belkörű ügyek intézésére
tért át és dél tájban véget ért.

Nyilvános elszámolás a Kovács Albert
síremlékére és árvái részére befolyt
adományokról.
1904. februárjában a budapesti ref. theol. akadémia tanári kara gyűjtést indított meg, a végre, hogy az
intézet nagynevű néhai tanárának: Kovács Albertnek

síremléket állítson, némi neveltetési segélyt hozzon össze
három kis leánya számára és hogy kiadhassa sajtó alá
rendezett Homiletikáját. Miután a síremlék felállíttatott
és kiadatott a Homiletika is, a tanári kar a következőkben számol el a befolyt adományokról.
Adakoztak : Mészáros Sámuel ref. leik., O-Buda 10 K,
Szőts Farkas theol. tanár 20 K, Petri Elek, bpesti lelkész
20 K, dr. Szabó Aladár, bpesti lelkész (neveltetési alapra)
20 K, Hamar István theol. tanár 20 K, Farkas József
theol. tanár 20 K, dr. Szőcs Ferencz takarékpénztári
ügyész 100 K, Ferencz József unit. püspök 10 K, Baky
István ref. esperes 5 K, B. Pap István theol. tanár 5 K,
Tóth Sándor, bács-feketehegyi ref. lelkész ívén: bácsfeketehegyi magyar gyülekezet 10 K, német gyülekezet
4 K, Tóth Sándor lelkész 20 K, Józsa Lajos 2 K, Józsa Gábor 2 K, Lódi Mihály 2 K, Pap Imre 1 K, id.
Józsa János 1 K, Kozma Dezső 2 K, Medveczky Miklós
5 K, Perlaki József 1 K, Tóth Lajos 1 K, Németh
András 2 K, Varga János 1 K, Erdős Mihály 1 K,
Molnár Mihály 1 K, Bertók Lajos 1 K, Pap Lajos 2 K ;
Gáspár Gergely 1 K, összesen 60 K, Ádám József ref.
leik. 5 K, Apostol Pál ref. gimn. tanár (nev. alapra)
5 K, Nyikos Lajos reform, leik. 3 K, Gyurátz Ferencz
evang. püspök 5 K, Sipos Pál ref. leik. 5 K, Bus István
tanító 2 K, Weber Samu evang. esperes 5 K, Molnár
Sándor, madocsai ref. lelkész gyűjtőívén: Molnár Sándor 5 K, Fazekas Pál tanító 1 K, Südi Zsigmond tanító
2 K, Gehl Vilma tanítónő 2 K, Decsy Béla jegyző 3 K,
Baksa István biró 1 K, összesen 14 K, Vasváry Sándor
ref. leik. 5 K, csepelyi ref. egyház 3 K, Tóth Kálmán
ref. leik. 2 K, Balogh György ref. leik. 5 K, Klimó Pál
ref. leik. 10 K, gyöngyösi ref. egyház 10 K, Szeremlei
Sámuel ref. leik. 10 K, Eötvös Sándor ref. leik. 5 K,
Eötvös Ferencz ref. leik. 5 K, dr. Kovács Ferenczné
2 K, Molnár Hugó, újvidéki ref. leik. gyűjtőívén: Péter
Pál 5 K ; Szalay Lajos 2 K, Winkler István 2 K, Papp
József 2 K, Molnár Miklós 2 K, dr. Kamenitzky Sándor
1 K, dr. Horváth Géza 1 K, dr. Slezák Lajos 2 K,
Szlávy János 4 K, újvidéki takarékpénztár 15 K, Balassa Henrik 1 K, dr. Königstádter 2 K, Magyar Casino
5 K, dr. Szabó Lajos 1 K, Molnár Hugó 5 K, összesen
50 K ; Péterffy Dénes unit. esperes 8 K, Mányoki Tamás
ref. leik. 1 K, Dőczy József, tolnaváraljai ref. leik. 1 K,
Kimiti László ref. leik. 2 K, Weiszburg Imre 2 K, Hornyánszky Viktor könyvnyomdája 100 K, Kovács Ferencz,
miszlai ref. leik. 4 K, Fejes Dániel ref. leik. 5 K, Sárközy József ref. s.-lelkész 2 K, Vargha László ref. leik.
10 K, Szalay Ferencz ref. leik. 5 K, Czúcz Lajos ref.
leik. 2 K, Patonay Dezső ref. leik. 5 K, Arany Antal
ref. leik. 1 K, Takács József ref. leik. 16 K, ifj. Takács
József ref. s.-lelk. 4 K, Balogh Gyula ref. leik. 2 K,
dr. Darányi Ignácz 200 K, Hegedűs Sándor 100 K,
Cseh Ervin 100 K, Szilassy Aladár 50 K, Ádám András
20 K, Sárközy Aurél 40 K, Pálóczi Horváth István
40 K, Puky Gyula 20 K, Karap Ferencz 20 K, dr.
Freysinger Lajos 10 K, Kelecsényi Zádor 30 K, dr.

Nagy Dezső 20 K, Stand Lajos 10 K, dr. Kaszay István 5 K, Csontos Andor 20 K, Balla Árpád ref. leik.
10 K, Sárközy Sándor ref. leik. 5 K, Kálosi József
10 K, Morvay Ferenez ref. leik. 2 K, Iványos Soma
ref. leik. 5 K, Tóth János ref. leik. 2 K, Ádám Kálmán
esperes 5 K, Weszprémy János 5 K, Kesserü Lajos
ref. leik. 2 K, Sáfár János 2 K, Kálmán Gyula esperes
5 K, gr. Tisza István 100 K, Kovács Sebestény Endre
40 K, Zsilinszky Mihály 10 K, gr. Teleki Tibor 20 K,
dr. Darányi Gyula 10 K, Dókus Ernő 10 K, gr. Teleki
József 100 K, Urházy Sándor ref. leik. 2 K, Nagy Gábor min. tanácsos 5 K, Hegedűs Béla tanár 2 K, Ádám
Imre ref. leik. 5 K, Hauer Béla 20 K, Csathó Lajos
3 K, Makra Géza 5 K, Kovács Zsigmond 5 K, Nagy
Miklós 4 K, gr. Bethlen István 20 K, fiumei áll. polg.
fiúiskola 2 K, Czuczor János ref. s.-lelk. 5 K, H. Kiss
Kálmán tanítóképezd, ig. (árváknak) 3, (síremlékre) 1 K,
Varga József tan. kép. tanár (árváknak) 1 K, Elekes
Sándor tan. kép. tan. (árváknak) 1 K, Kaszap Gyula
tan. kép. tan. (árváknak) 1 K, Laky Dániel tanár 10 K,
dr. Bokor József 2 K, Váró Ferenez tanár 2 K, Szabó
József ref. leik. 2 K, budapesti ref. főgimn. tanári kara
30 K, Barsi Miklós ref. leik. 2 K, kecskeméti ref. jogakad. tanári kara 6 K, Kulcsár Sándor ref. leik. 4 K,
Kovács Ákos, szamosujvári ref. leik. gyűjtőívén: Kovács
Ákos 5 K, Pataki Dénes 2 K, Bartalis Miklós 1 K,
B. A. 1 K, id. Bodor Bertalan 5 K, Nagy Mór 1 K,
Mártonfi Lajos 2 K, összesen 17 K, halasi ref. főgimn.
tanári kara 10 K, Szabó Károly ref. leik. gyűjtőívén:
Szabó Károly 2 K, dr. Somogyi Zsigmond 2 K, Hagymássy Károly 2 K, Bajó János 2 K, dr. Bernáth Béla
2 K, Takács Gyula 1 K, Erdős Gyula 1 K, özv. Máchik
Lajosné 10 K. paksi ref. presbiterek 5 K, paksi ref.
egyház 5 K, Gründl Tivadar 2 K, Barabás Dénes 1 K,
paksvidéki takarékpénztár 5 K, Tihanyi Domokos 2 K,
Győrffy József 1 K, Hörl Antal 2 K, dr. Osváth János

ref. leik. 3 K, Kádár Lajos ref. leik. (árváknak) 5 K,
Mezey Albert 10 K, Losonczy László tanár 3 K, özv.
Tóth Ferenczné 2 K, Sedivy László reform, leik. 5 K,
Thaly István 5 K, Pokoly József theol. tanár 10 K,
dr. Kecskeméthy István theol. tanár 10 K, Nagy Károly
theol. tanár 10 K, Kenessey Béla theol. tanár 20 K,
Máthé Balázs ref. leik. 3 K, Széli Kálmán esperes 5 K,
Báthori Gábor tanár 2 K, Vass Árpád tanár 5 K, Dombi
Béla ref. leik. 2 K, Nagy Dénes ref. segédlelk. 2 K,
Kudar Kálmán ref. leik. 2 K, ordasi ref. egyház 2 K,
Baló László, kézdivásárhelyi állami polgárisk. igazgató
gyűjtőívén: Baló László 2 K, Biró Sándor 50 fill., Bálint Benedek 1 K 60 fill., Nagy Károly 1 K, M. Székely
János 1 K, ifj. Tóth István 1 K, ifj. Kovács János 1 K,
Szabó Jenő 3 K, Kiss Károly 1 K, Bartos Ignácz 1 K,
Zayzon Sándor 1 K. ifj. Baló Ödön 1 K, Dézsy Bálint
1 K, id. Baló Ödön 1 K, Benkő István 2 K, Turóczy
Ferenez 1 K, Kovács Bálint 1 K, Nagy Dénes 2 K,
Szőcs Károly 1 K, Szabó József 1 K, Vajna Károly
1 K, Jancsó F. Lajos 1 K, Jancsó Ferenez 1 K, Wertán Venczel 1 K, Nagy S. Pál 1 K, Csánky Gyula
2 K, Balázs Márton 1 K, Benkő Gyula 1 K, Jakab
István 1 K, dr. Török Andor 1 K, Rákosi József 1 K,
Nagy Géza 1 K, dr.. Szentiványi Árpád 1 K, Benkő
Pál 1 K, takarékpénztár 2 K, összesen 42 K 10 fillér.
(Folytatása következik.)

MISSZIÓÜGY.
A Nagypénteki Ref. Társaság 1905-diki
évkönyvéből.
Ügyvivői

jelentós.

Mult évi jelentésünk szavaival adjuk át a nagy
nyilvánosságnak fennállásunk tizenharmadik évében tize1 K, Szirtes Zsigmond 1 K, Polacsek Samu 1 K, Günsz dik évkönyvünket, hogy pártfogóink, a kik már ismerik
Gábor 2 K, Polgár Alajos 1 K, Horváth Sándor 2 K, társaságunkat, meggyőződhessenek, miként hűen sáfárBun Lajos 3 K, Kiss Pál % K, Sánek Samu 1 K, Szabó kodtunk adományaikkal; és hogy azok, kik még nem
István 2 K, összesen 61 K, Szentes János ginm. igazg. ismernek, tájékozódnának társaságunk czéljáról, műkö20 K, Dömötör Bertalan * ref. leik. 5 K, Ilosvay Lajos déséről és anyagi állapotáról.
műegyet. tanár 10 K, Antos János egyházm. gondnok
Vajha beválnék ama remény, melyet ez évköny20 K, Varga Zsigmond ref. leik. 3 K, Jurányi Gusztáv vünkben elmondottak folytán s kérelmünk alapján hiref. s.-lelk. 5 K, Kuthy István ref. leik. 6 K, Gergely szünk és várunk!
Antal ref. leik. 5 K, Pataky Dezső tanár 5 K, Barsy
Azok miatt, a kik előtt társaságunk még ismeretZoltán ref. leik. (árváknak) 4 K, Dombi Lajos reform, len, röviden ismételünk előző évi jelentéseinkből néleik. 2 K, Lévay Lajos ref. leik. 5 K, Varga Sándor hány sort.
ref. leik. 3 K, Varjas Elemér 2 K, Kolozsváry Sándor,
„Midőn társaságunk 1895. óv Nagypénteken nyolez
Baja 5 K, Olácsy György 2 K, Diener János 2 K, za- tagból megalakult és czímét „Nagypénteki Református
bolai műkedvelő ifjúság 14 K 12 fill., Széless Sándor Társaság" fölvette, czéljául tűzte ki a vallásos élet emeref. leik. 10 K, kismartoni áll. polgárisk. tanári kara lését és oly társadalmi működés kifejtését, mellyel az
10 K, dr. Hajós József 50 K, DömŐk Péter esperes elzüllésnek kitett, vagy elziillésnek indult 7—10 éves
5 K, Varga Nagy István kir. táblabíró gyűjtőívén : Varga gyermekek a társaság intézetében, a javító nevelés elvei
Nagy István 3 K, Miklóssy Géza 1 K, dr. Miiller János szerint, tisztességes emberekké, munkásokká, iparosokká,
2 K, dr. Dobi Imre 60 fill., N. N. 40 fill., összesen 7 K, a társadalom hasznos tagjaivá neveltessenek. Kimondta
Poór József ref. leik. (árváknak) 5 K, Csertán Márton határozottan akkor azt is, hogy alapítandó gyermek-

otthonának ajtaja megnyílik mindenki előtt, kit szánandó
sorsa annak kapuja elé hoz. Ez okból a könyörületességben a felekezetiségnek még a nyomát is kerülni
fogja. Nem tekint nemzetiségre, nem keresi, törvényes
vagy törvénytelen szülött-e, fiú avagy leány-e a megmentendő gyermek'? Tehát nem árvaliázat létesít a társaság. Mi nem leszünk csupán a középosztály segélyre
szorult gyermekeinek nevelőintézete, mert nálunk a
nyomor a fölvételhez szükséges jogczím ; de főképen a
munkásosztály számára szervezkedünk, kikről eddigelé
teljesen megfeledkeztek. És kimondotta akkor társaságunk azt is, miként egyedül Istenbe vetett bizodalommal
úgy intézkedik, hogy a kit a társaság kebelére ölel,
azon segíteni fog egészen ós nem pillanatnyi enyhítéssel
s hacsak lehetséges, nem egyes, igen sokszor nem is
ellenőrizhető, felügyelet alatt nem tartható családoknál
való elhelyezéssel, de saját intézetében neveli, ruházza,
tanítja erkölcsösnek, munkaszeretőnek s kizárólag hazát,
Istent szerető magyarnak I"
E pár idézett szó megvilágítja a mi szent czélunkat, törekvésünket! Hogy helyes és nemes az eszme, a
melyért küzdünk, mutatja azt felséges királyunk elismerése, de fényesen bizonyítja az államkormány és törvényhozás cselekedete, kik utánunk indulva szervezték
az állami gyermekmenedékhelyeket!
De hol annyi hely, mely elegendő volna a segélyre,
nevelésre szorult vagyontalan gyermekek tartására ?!
Szükség van tehát reánk is, s mert nemes, hazafias s
nemzeti czélt szolgálunk, istápol minket az államkormány
is, a minden jóért, szépért lelkesülő főváros is; de
legfőkép kell, hogy segítse társaságunkat a társadalom
s annak tehetős tagjai!
Hogy kitűzött czélunkat híven szolgáljuk, hogy
csak a nyomort tekintjük az intézetünkbe való bejuthatás föltételének, azt bizonyítja a jelentésünkben található névsora azon gyermekeknek, kik az 1900. év őszén
megnyitott intézetünkben, az „ Erzsébetház"-ban otthont
találtak és a kiket, elhárithatlan okok miatt, az intézeten kivül neveltetünk s a kiket ingyenesen, mint bejárókat tanítunk. 95 az ily növendékek száma, kikből ma
bentlakó van 32 fiú és 20 leány, külső segélydíjas 3
fiú, 9 leány, bejáró ingyenes tanuló 2 fiú, 1 leány —
összesen 67 gyermek; ezek között 39 ev. ref., 5 ágost.
evang., 22 róm. kath. és 1 izraelita vallású.
Van ezek között különböző nemzetiségű, különböző
felekezetű, kik mind szeretetben s szeretettel neveltetnek, gondoztatnak. Számuk nem nagy s lehetne és volna
az jóval nagyobb; kész helyünk is volna e czélra, ha
anyagi erőnk lépést tartana a mi vágyunkkal, ha kérő
s esdő szavunk jobban meghallgattatnék a társadalom
által.
Mert hiszen kicsiny, parányi vagyonunkat a gondos előrelátás folytán egy telek vétele és eladásából
eredő haszonból növelhettük ennyire is! Mert a mit 12
év alatt 1032 tagunk alapítványokban s tagdíjakban
befizetett s a mi mintegy 1500 pártfogónk egykoronás

adományaiból begyűlt, a mit 252 földhöz ragadt, vagyontalan reformált egyház és iskola perselypénzben fillérenként összegyűjtött, továbbá a mit 36 vármegyénk, 65
városunk, 10 kicsiny egyesület és 52 nagy pénzintézet
12 év alatt nekünk juttatott, azt az intézet épületei,
berendezése és az ötéves tényleges működésünk alatt
a gyermektartási, ruházati költség mind fölemésztette.
Szerencsés, de nehéz dolog volt, hogy alapítványainkat
eddig csaknem teljes egészökben megtarthattuk!
A midőn vagyoni állapotunkat így nyilvánvalóvá
tettük, önként merül föl azon kérdés, hogy csak 3000
oly jó szív és emberbarát volna e drága hazában, a
kik a mi eszményünket: „az igaz felebaráti szeretetet"
ápolnák és vallanák velünk szemben is! ?
Nem hihetjük ezt! De véljük, hogy nem jutott
még el mindenhová a mi esdő szavunk, nem ismernek
még mindenfelé, kicsiny körre szorul még a mi ismeretségünk !
Azért kérünk mindenkit, tagjainkat és pártfogóinkat,
keressék föl a szerető szíveket, hogy adakozzanak Istennek nevében, mert „jó adóst szerez az magának, ki
Istennek ád!"
*

*

*

Az 1905. évnek társaságunkat közelebbről érdeklő
főbb eseményeit röviden ismételjük az alábbiakban.
Szomorú, gyászos hírrel kell kezdenünk jelentésünket. Két kiválóan jeles férfiút, egyházunk ós társaságunk valódi oszlopait ragadta el tőlünk a kérlelhetetlen
halál. Az év legelején veszítettük el egyik elnökünket,
nagytiszteletű Papp Károly urat, a budapesti egyház
érdemes és közszeretetben részesült lelkipásztorát. Majd
meg kellett válnunk másik elnökünktől is, egyházkerületünk szeretett püspökétől, a világhírű költőtől, a jeles
szónoktól: Szász Károlytól. Oly veszteségek ezek társaságunkra is, a melyek pótolhatatlanok! Gyászunkat hirdették intézetünkön a fekete lobogók, fájdalmunkat
könnyeink bizonyították! Legyen nekik a föld könnyű,
s legyen csöndes nyugalmuk a végzett nagy és kitartó
munka után és legyen örök áldás emlékükön!
*

*

*

Az évkönyvünkben szemlélhető kimutatásaink a
tagok létszámának emelkedéséről, egyesek adományairól,
a begyűlt segélyek hováfordításáról, gazdaságunk, kertjeink hozamáról, vagyoni állapotunkról kimerítő tájékozást nyújtanak; így azokról bővebben nem is emlékezünk meg.
De nem hallgathatjuk el, hogy fennállásunk óta
egy évben sem kerestünk meg oly sokakat a nagy társadalomban, mint 1905-ben; és mégis oly kevés tagot
sohasem nyertünk, mint 1905-ben. Ily nagy közönnyel
még nem találkoztunk s reméljük, hogy többé nem is
találkozunk, mert az reánk nézve végzetes lehetne!
Az adakozás terén az ev. ref. egyházi gyűjtések
eredménye is elmaradt az előző évekhez képest; de
azért a budapesti egyházban 871'40 K, a vidékiekben

684'03 K gyűlt be, — hála és köszönet érette a gyűjtéssel fáradozéknak.
Karácsonyi gyűjtésünk a szétküldött 2800 kérőív
folytán tagjaink között 1485"02 K, míg a nem tagok,
de pártfogóink között 1171*96 K, azaz összesen 2656'98 K-t
eredményezett. Istenben boldogult és áldott emlékű özv.
Girókuthy Ferenczné úrnő tagtársunk pedig 400 K-t
hagyományozott társaságunknak.
A földvásárlásra, mint vissza nem fizetendő adományt juttattak pártfogóink 100 * és tagjaink 790 K-t,
míg kölcsönül 170 K-t. Ezen gyámolítóink névsora évkönyvünkben olvasható.
Alapitványainkhoz egy újat is sorolhatunk : Rodakowsky Józsefné szül. Ivaracsay Klemence grófnő ő
exczellencziája, elhunyt szeretett fiának emlékére létesített egy soha be nem végződő alapítványt „Andrzej 0
néven, egyelőre 2600 K tőkéből. Ennek kamataiból s ő
exczellencziája esetleges újabb adományaiból ki kell
nőnie magát 8000 K-ra, ha ezt az összeget elérte az
alap, akkor annak még előbb két évi kamata tőkésítendő egy új 8000 K-s alapra s azután 15-—16 óv
' múlva használhatjuk föl az első 8000 K kamatait; és
ez így folytatódik a végtelen időkig. Hálás köszönet
érette Ő exczellencziájának, de reméljük, hogy jó szíve
gyorsítani fogja az alap növekedését! Őszintén kívánjuk, hogy a szerető anyai szív vérző sebére adjon gyógyító balzsamot a Mindenható!
Gazdaságunk: kertjeink, szőllőink bevételei a várakozáson jóval alul maradtak a rettentő nagy szárazság miatt, a mely összes kútjainkat is kiapasztotta; de
hála az Égnek, hogy némi csekély hasznunk mégis maradt, melyet kimutatásunk tisztán kitüntet. Az általános,
lépten-nyomon növekedő drágaságot mi is igen inegéreztük háztartásunkban s igyekeztünk azt a lehetőségig
ellensúlyozni takarékosságunkkal.
Intézetünk külső vezetőségében márczius hóban
változás állott be, a mennyiben volt igazgató-tanítónkat,
tiszteletes Makay Lajos lelkész urat az Örkényi ev. ref.
egyház lelkipásztorául egyhangúlag megválasztván, ő családostul odaköltözött. Sajnálattal váltunk meg tőle, ki a
kezdet nehézségeit együtt velünk teljes erejéből és egész
odaadással igyekezett legyőzni; de őtet tanulmányai,
hivatása ós előszeretete a lelkészi pálya iránt tágasb
hatáskörre képesítvén, engedett a meghívásnak. így választottuk meg mi is Molnár Imre urat és nejét, a tolnai
tanítókör elnökét, volt morágyi oki. tanítót és oki. tanítónőt szintén egyhangúlag — sok pályázó közül — az
intézet élére igazgatónak és tanítónőnek, hogy a tanítói
pályán szerzett sok évi tapasztalataikat nálunk értékesítsék, árváinkat hitben, erkölcsben jó magyarokká, szorgalmas, értelmes polgárokká neveljék.
Ez év őszén megkaptuk a magas pénzügyi kormánytól az engedélyt tárgysorsjátók rendezésére 100,000
darab 1 koronás sorsjeggyel s azon kikötéssel, hogy azt
csakis házilag szabad kezelnünk ós csakis magyar készítményeket nyereményül kitűznünk. E sorsjáték rendezé-

sére Takách László gondnok elnöksége mellett Hállay
Ferenez, dr. Kiss Károly és Miklós Gergely igazgatótanácsi tagok küldettek ki, kiknek azután sikerült Németh
György és Verner László urakkal —- a kik a József fŐherczeg-szanatórium sorsjátékát is rendezték — megállapodásra jutni s a sorsjáték irodáját Budapest, IX.,
Ferencz-körút 36. szám alatt megnyitni s 14 gyakorlott
munkással a kivitelbe bele is fogni. 25,000 K értéket
sorsolunk ki 563 nyereménytárgyban; a főnyeremény
10,000 K értéket képviselő női ékszer, nyakláncz, fülönfüggők, karkötő, gyűrű, óra nyakláncczal, mind brilliáns
ós szafirkövekkel, megnézhető a sorsjáték-iroda kirakatában. A második nyeremény 2 ló, 2 ökör, 1 tehén, 1 angol
sertés, lovas és ökrös igásszekér, vasekék, vetőgép,
szecskavágó, morzsoló, répavágó, szelelőrosta, vasborona
s egy konkolyozó. Ezeknek értéke 3000 K. A harmadik
nyeremény Zichy Mihály festménye 2000 K értékben
(ennyit már Ígértek érette), azután 1000, 600, 500, 400
stb. korona értékű festmények híres művészeinktől, ezüst
tárgyak stb. Ettől a sorsjátéktól függ a mi jövőnk biztosítása, azért kérjük tagjainkat s kérünk minden emberbarátot egy kis áldozatra, hogy a becses czímökre beküldött sorsjegyeket tartsák meg. Ne tekintsék ezt másnak,
csak segítésnek, gyámolításnak, az elzüllésnek kitett
árvák valóban pártfogásra méltó ügyének.
Mi bízunk, hogy e vállalkozásunkat a nemes emberbarátok könyörületessége folytán anyagi siker is koronázandja. Nem merjük föltételezni azt, hogy e téren is
közönnyel találkozunk, bízva-bízunk a nagytiszteletű ev.
ref. lelkész urak jóakaratában és segítségében és a nagyközönség érdeklődésében. Hiszen az ügy, a melyért síkra
szálltunk, közös ügy, hazafias érzet vezet e részben mindnyájunkat és vezet főleg a szeretet!
*

*
*

Kérve-kérjiik minden tagunkat, hogy ismerősei körében tagokat gyűjtsön, ha csak egyet is; kérjük a t.
ügyvéd urakat, a t. közjegyzői kart, hogy végrendelkezések alkalmával rólunk ne feledkezzenek meg; kérünk
szegényt és gazdagot, hogy gyakorolja velünk szemben
is a szeretetet és gyámolítson nemes és hazafias munkánkban tehetsége szerint — hogy fennállhassunk, hogy
módunkban lehessen kitűzött czélunkat elérni.
Szives figyelmébe ajánljuk mindenkinek kis füzetünket, a melynek tartalma tanúbizonyság arra, hogy
jó úton vagyunk, hogy hűen sáfárkodunk, hogy Istennek tetsző dolgot végezünk!
Az évkönyv végén adjuk a kimutatását azon kegyes jóakaróinknak, a kik a karácsonyi gyűjtésben és
a tagok szerzésében fáradoztak. Leghálásabb köszönetünket nyilvánítjuk úgy a gyűjtőknek, mint az adományozóknak.
Földvásárlási kölcsönünket sem zártuk még le,
mert reméljük, hogy lesznek még, a kik ezen az úton
ís segítségünkre jönnek. E részbeni felhívásunkkal és
kérőlevelünkkel zárjuk jelentésünket, kívánva Istentől
áldást mindnyájunkra ós nemesczólú munkánkra.
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RÉGISÉG.
Adatok a heidelbergi egyetem magyarországi hallgatóinak névsorához.
(Folytatás.)

Megesett az ilyen tévedés Szinnyei Józseffel is, a
ki hangyaszorgalommal összehordott rengeteg életrajzgyűjteményében, a Magyar írók életében, sok heidelbergi
magyar deáknak megírta életrajzát, sokéhoz legalább
adatokat szolgáltat: más-más név alatt nem egy deákunkat szerepelteti kétszer — vau, a kit háromszor is — ós
temérdeket lelni, a kinek életrajzából apró tévedéseket
kiküszöbölni nem érkezett.
A Magyar írók élete III. kötetének 339. hasábján
ezt olvassuk: „Feliczki János (farkasfalvi). — Kézirati
munkája: Xénia natalitia . . . Scepusio dicata, consecrata
et oblata 1604. (Megvan XVIII. századi másolatban a
m. nemzeti múzeumban.)"
Hogy ki az, a kiről életrajzírónk itt ezen az egyetlenegy adaton kivill semmi egyebet nem mond, megtudhatjuk, ha müve III. kötetében tovább lapozgatunk. A
477. hasábon ugyanis írva találjuk a következőket:
„Filiczki János (filefalvi), ev. ref. lelkész és tanár, 1850
körül Farkasfalván, Szepesmegyében született szegény
nemes szülőktől; Thököly István segélyével a hazában
elvégezvén iskoláit, 1602-ben, mint az ifjú Hoddiegova
báró nevelője, külföldi egyetemekre ment, elsőben Prágába,
1605-ben Hernborban; utóbb Marburgban, Heidelbergában (1611.), Baselben és Altorfban is megfordult." . . .
„Munkái: I. Xénia Natalitia. Prága, 1604." . . .
Nyilván van, hogy ez a kétszer — nyomtatásban
is, kézirati másolatban is külön-külön — említett Xénia
nem két külön mű. Nem is két ember írta, hanem csak
egy, a ki a czimlapon a mindössze a két ívnyi füzetkének, a Régi magyar könyvtár III. kötete 1015. sz. a. leírása szerint, így van megnevezve: „Patronis . . . ab Joanne
Filiczkio Farkasfalvano Hungaro-Sepusio dedicata". Egy
másik műve, Oarminum liber I. (Basel, 1614.) czímlapján
így nevezi magát: Johannes Filiczki de Filefalva (R. M.
K. III. 1130. sz.); ugyanígy nevezte őt Pareus János
Fülöp is, midőn költeményeit a Delitiae Poetarum Hungaricorum-ba besorozván, Frankfurtban 1619-ben kiadta;
valamint így van beírva 1611. ápr. 2. kelettel a heidelbergi egyetem anyakönyvében is.
Feliczki tehát — Filiczki, következésképen az elsőt
kitörölhetjük az írók sorából.
Ugyanilyen író-párra akadunk a Magyar írók élete
IV. kötetének 779., meg VI. kötetének 68—70. hasábjain.
Az írók IV. köt. 779. h. ezt olvashatni: „Hermán
István, keresszegi származású, theologiát tanult Heidelbergában. —• Munkái: 1. De Deo et S. Trinitate resp.
28. Maij 1614. Heidelberg. 1620. (Pareus Dávid, Collég.
Theolog. II. 173—174.) — 2. De sacrae scripturae canone
authori perfectione, resp. 29. Oct. 1614. (U. ott, 191.!.)"

Hogy ebből az ismeretlen kicsi theologus deákból
milyen ismert nagy pap lett, kiviláglik abból, a mit az
írók VI. köt. 68—70. h. írva találunk: „Keresszegi Hermán István, ev. ref. püspök, szül. Kőrösszegen és Debreczenben tanult, hol 1609. aug. 9. iratkozott be a felsőbb osztályba; 1612-ben főiskolai senior volt. 1613. a
wittenbergai egyetemet, 1614. ápr. 23-tól a heidelbergit
látogatta. . . . Munkái: 1. De Deo et S. Trinitate. Heidelbergae, 1614. (173—174. 1.) — 2. De Sacrae Scripturae
Canone Authoritate et Perfectione. U. ott, 1614. (191—
192. lap). —"
Az is egészen nyilván van, hogy ennek a kétszer fölhozott két tételnek a védelmezője szintén csak egy, egyetlenegy heidelbergi deák volt: nem más, hanem a későbbi
debreczeni lelkipásztor, a tiszántúliak nagynevű püspöke.
Ezek közül is kitörölhetjük tehát az elsőt az írók
sorából.
S itt lehetetlen szóvá nem tenni azt a mostoha
elbánást, a melyben református egyházunk legfőbb dignitáriusai a Magyar írók életében részesülnek. Mert Keresszegi H. István püspökünk feldarabolása épen nem
magábanálló példátlan eset. Kerületeinket eljárván, sorsát
megismételve találjuk itt is, ott is.
Például az erdélyi egyházkerület püspökei közül
Bonyhai S. Györgyről az írók I. kötetének ugyanazon
egy — az 1217-dik — hasábján ez a két életrajz található : „Bonyhai György, küküllővári ev. ref. espereslelkész és azon kerület seniora. — Páriz-Pápai Ferencz
halálára írt latin verse maradt fenn, a következő munkában : Justissima adorea piis manibus dni Franc. ParisPapai. Claudiopoli, 1717. (Többen írták.)"
„Bonyhai Simon György, erdélyi ev. ref. püspök . . .
1703-ban Erdélybe visszajővén, Bethlen Miklós udvari
lelkésze volt; később marosvásárhelyi pap, küküllővári
senior és 1728-ban ev. ref. püspök lett."
A dunamelléki egyházkerület püspökei közül Paksi
Györgyről, a ki Pest ós a szomszédos vármegyékben volt
a református egyházak és lelkipásztorok fölvigyázója,
ezeket olvassuk az írók X. kötetében, és pedig annak
120—121. hasábjain: „Paksi K. György, ev. ref. püspök
. . . Kecskeméten volt lelkész és onnét ment Rimaszombatba, hol 1651. meghalt. . . Munkája: Az Sacramentumoh kiszolgáltatasanak, az Hazasok és Birák Megesküttetésének, és az bünböl meg-tértenek Bé-vételének bizonyos módgya és rendi; Melly mellé adattattak reggeli
és estvéli szokot könyörgések is, az Ecclesiának közönséges hasznára. Várad, 1643. (Névtelenül)."
Majd pedig hátrább az 559. hasábján: „Paxi György,
ev. ref. lelkész Kecskeméten. — Munkája: Az Sacramentumolc ki - szolgaltatasanak, az Hazasok és Birák
Meg-eskiittetésének, és az bűnből megtértenek [!] Bé-vételének bizonyos módgya és rendi; Melly mellé adattattak
reggeli és estvéli szokot Könyörgések-is, az Ecclesiának
közönséges hasznára, Várad, 1643. (Elül: czímlap és
praefatio: „Georgius Paxi, Ecclesiastes Petro-P. Kecskeméthini" aláírással."
-

A dunántúli egyházkerület püspökei közül Szenczi
Csene Péterről, a régi csallóköz-mátyusföldi kerület egyházaiban a kálvini reformáczió szelíd lelkű és tapintatos
megszilárdító]áról, a kinek a püspökségre felavatása
Pathai Istvánnak, az akkori dunántúli kerület püspökének közreműködésével, 1617. évi szeptember hó 12-én
történt Komjátiban, halála meg 1662. évi június hó 14-én
épen akkor következett be, a mikor lelkésztársai hozzá
zsinati tanácskozásra felgyülekeztek, — nemcsak az ilyen
adatoknak, de még magának ennek a főpapi méltóságának is teljes elhallgatásával, — ezeket írja Szinnyei
életrajz-gyűjteményének II. kötetében, és pedig annak
253. hasábján: „Csene Péter (szenczi), érsekújvári ev.
ref. prédikátor. — Munkája: Confessio ex Expositio Fidei
Christianae, az az, Az Keresztyeni Igaz Hitről való Vallástétel. Mellyet elsőben Helvetiaban irtanak és be vettenek . . . Magyarra fordítatott . . . Oppenheim, 1616. (a
fordító előszavával, mely Érsekújvárt kelt 1616. ápr. 19.
2. kiadása az eredeti latin szöveggel együtt. Debreczen,
1616. a nyomdásznak aug. 10. kelt előszavával.)"
Majd valamivel hátrább, az 500. hasábján: „Czene
Péter, ev. ref. lelkész előbb Szenczen, azután Jókán,
végre Somorján és csallóközi esperes volt a XVIII. század
elején. Levelei: Szenczi Molnár Alberthez Körmendre
1609. márcz. 20. és 1613-ban. (Az erdélyi múzeumban
levő jegyzetek után.)"
Komáromi Sülye Pálról meg, a kit a dunántúli,
már a csallóköz-mátyusföldivel egyesült egyházkerület,
Kocsi Major István halála után, 1745. évi május hó 1-én
Peremartonban összegyülekezett zsinatán választott meg
püspökének, de a ki — megnehezedvén az idők viharos
járása felette — akormánypálczát kezébe soha nem vehette,
s a püspöki méltóság díszét kénytelen volt magától elutasítani, még nevének is eltitkolásával, mindössze ennyit
találunk az írók VI. kötetének 829. hasábján közvetetlentil egymás mellett olvasható két életrajzban: „Komáromi Pál, ev. ref. lelkész, 1713—33-ig Kocson (Komárom
m.) kántor volt; ettől kezdve 1749-ig győri lelkész, a
mikor t. i. a győri reformátusok vallásgyakorlatuktól
megfosztattak. — Kocson hivataloskodása alatt 1724-ben
a saját egyházközségére vonatkozó följegyzéseket tett:
Succincta descriptio rerum eccl. Kocsiensis ab a. 1612.
Szövege magyar; kézirati másolata a m. n. múzeumban
Tóth Ferencz Analectái közt (44—47. 1.)."
„Komáromi (8.) Pál, ev. ref. lelkész előbb Győrött,
azután Szemerén. — Munkája: A keresztyén vallásnak
első betűi, avagy . . . Superville Dániel dr. által franczia
nyelven Írattatott, most pedig magyar nyelvre fordíttatott.
Komárom, 1808
"
Tudnivaló pedig, hogy Komáromi S. Pál Kocson
nem kántor volt 19 esztendeig, hanem lelkipásztor, s az
volt már előbb Szomódon is, a hova ordinálták. Kocsról
Győrbe ment, miután e fényes városi egyház, a melyben
atyja, Komáromi Sülye István, a kit hazánk és vallásunk
ádáz ellenségei gályákra hurczoltattak, szintén volt —
18 évig — prédikátor, nagy tisztelettel és fényes aján-

lattal meghíván (ápr. 29. kelt levelökben még nyugdíjat
is biztosítottak neki és családjának), pásztori tevékenységének nagyobb munkakört nyújthatott. Nem csalódtak
egymásban sem az egyház, a hol teendő bőven találkozott, sem a lelkész, a ki jó munkásnak és gondos pásztornak bizonyult. De a virágzó egyház szemetszúrt a
krisztusi szeretettől elfordult, türelmetlen pápásoknak s
eretnek-üldöző hatalmuk elverte a pásztort, mint már
atyját, Komáromi S. Istvánt is 1671-ben, hogy szétszéledjenek a nyájnak juhai. Komáromi S. Pál a közeli
Szemerén vonta meg magát, honnét 1756-ban, a debreczeni egyház meghívása folytán, készült ugyan a Tiszántúlra, de régi kedves híveitől végképen elszakadni nem
tudván, megmaradt továbbra is Szemerén, a hol keze
írása az anyakönyvekben az 1753. évtől 1768. augusztusáig, most is olvasható.*
A közbizalom, érdemei elismeréséül, sok kitüntetésben részesítette. 1741-ben országgyűlési prédikátor volt.
Egyházmegyéje esperessóggel tisztelte meg. Az egyházkerület a generális scribai tollat adta 1736. jún. 29. a
kezébe, majd a közpénztár kezelését is reábízta. A míg
tehette, ezeket a tiszteleti megbízásokat is ellátta becsülettel. Egyházkerülete viszontagságait, a régieket rövid
krónikában, az újabbakat szélesebben folyó előadással,
a kerület hivatalos jegyzőkönyvébe beírta. Tóth Ferencz
közöl is belőle „A túl a dunai ref. püspökök élete" 43.
lapján. Ugyanott van közölve a 169—172.1. 1745. márcz.
16. kelt zsinatot hirdető magyar körlevele, a melyben
a ker. papságot püspöktótelre Peremartonba hívja, valamint a 172—174. 1 Helmeczi István dunamelléki püspököt ugyanez alkalomra ápr. 12. kelettel meghívó latin
levele, a melynek magyar fordítását Csúthi közié egyháztörténete 146—148- 1. Actualis perceptorrá Kenessey
Istvánhoz 1748. évi április hó 28-án írott levele szerint
(Liszkay J. A pápai ref. egyh. levéltára 99. 1.) akkor
lett, a midőn ennek 50 frt. adományát kezéhez vette.
1749-ben azonban egészen visszavonult, s a május hó
1-én Pápán tartott kerületi gyűlésen megbízottja, Hevesi
Sámuel igmándi lelkész által jelentette, hogy tisztségéről lemond. Utána pénztáros lett Kis Pataki János neszmélyi pap, majd 1751-ben Bányai István pápai esperes;
főjegyző ugyanekkor Tokaji Pál peremartoni esperes,
majd 1753-ban Szili István.
A feldarabolt életrajzok mellett találkozik összeférczelt is. Séllyei M. Istvánnak, a gályarabságot szenvedett dunántúli püspöknek az életrajzába például —
Tóth Ferencz óvása daczára — bele van foglalva idősebb kortársának, Séllyei B. István máramarosi esperesnek az életrajza is. így eshetett csak meg, nem igazán,
hanem csupán az írók I. kötetének 460—461. hasábjain,
hogy Séllyeink, a ki Szinnyei szerint 1627 körül —
zürichi arczképe szerint pedig, a mely 1676-ban készült
s 49 évesnek mondja, éppen 1627-ben — született, 17
* Utódának, Jakab János mostani lelkésznek köszönettel
vett értesítése szerint.

éves korál alig érte el, a midőn már bejárta előbb Magyarországot és Erdélyt, azután a művelt nyugatot. Sőt:
kitanulta a külföldi akadémiákon a theoJogiát, meg az
orvostudományt és doktori fokot is szerzett. Sőtebb:
haza jővén papi hivatalt is nyert Séllyén, a honnét azután
Husztra, majd 1646-ban Szatmár-Németibe, tehát 19 éves
korában már a harmadik egyház élére került. Legsőtebb:
a Szinnyei által neki tulajdonított, 1655-ben Váradon
megjelent Temető-kert ajánlásában az Úr Istenhez intézett eme szavaiból következtetve: „Gabonádnak aratására kibocsátottál, melyben 15 esztendeje immár hogy
kegyelmesen megtartottál" (ha feltesszük, hogy ezt a
könyv kinyomtatása évében irta) az egyházi szolgálathoz
13 éves korában kezdett. Legeslegsőtebb: tatár-rabságából is megszabadult, és Erdélyt elhagyva Pápára ment,
mielőtt II. Rákóczy György csak meg is is indította volna
azt a háborúját, a melyben a tatárok — vezérével,
Kemény Jánossal együtt — elfogták.
Ha református egyházunk legtudósabb tanítói, legfőbb kormányzói, világi nagyjainknak s az erdélyi fejedelmeknek kedves emberei és egyházi ügyekben tanácsadói, püspökeink életéről ilyen tudósításokat ad a Magyar
írók élete: micsoda figyelemben részesülhetnek az Úr
szőllejének egyszerű munkásai, az „együgyű szolgatársak".
Bizony jó sokan semmilyenben: mellőzés osztályrészük.
Pedig különben épen nem nehéz az írók sorába bejutni.
Komáromi János például, a kiben az imént emlegetett
Komáromi Siilye Istvánnak a fiát, tehát a szintén emlegetett K. S. Pálnak, valamint K. S. Józsefnek, a pákozdi,
majd később pápai lelkésznek és esperesnek az öccsét,
a szegedi papot sejthetjük, egy czímlevél nélküli, írott
imádságoskönyve révén szerepel az írók között, a melynek a táblájára nevét, mint tulajdonos, feljegyezte.
Magának Komáromi Sülye Istvánnak a neve nem
fordul elő az írók közt, ámbár életének egynéhány —
Zürichben, 1676. jún. 7-én Lavater J. professzor emlékkönyvébe sajátkezűleg beírt s a legirtózatosabb szenvedésekkel teljes — mozzanata könnyen hozzáférhető
helyen van közölve : a Sárospataki füzetek 1863. évfolyamának 253—254. lapjain.
Ugyancsak említetlen maradtak a következő, szintén
gályarabságot szenvedett református papok is, a kiknek
ugyanazon alkalommal írt emléksorai ugyanott olvashatók:
Alistáli György, szőnyi lelkipásztor (Sp. füz. 1863.
225—256. 1.).
Beregszászi István, hamvai lelkipásztor (Sp. füz.
1863. 396—397. 1.).
Bugány Miklós, gömöri lelkipásztor (Sp. füz. 1863.
401—402. 1.)
Jablonczai János, bejei lelkipásztor (Sp. füz. 1863.
2 6 4 - 2 6 6 . 1.)
Karasznai Mihály, keleméri lelkipásztor (Sp. füz.
1863. 262. 1.).
Köpeczi Ilaller Balázs, szkarosi lelkipásztor (Sp.
füz. 1863. 258—262. 1.).

Valamint hiányzik az írók sorából az imént említett pápai esperes, Bányai István, teljes névvel Felsőbányai Allós István, a kinek magaírta verses életrajza
Révész Imre Figyelmezőjének 1877-dik évfolyamában
jelent meg.
De ne folytassuk.
Orczánk pirulásával mutatunk erre a sajnálatos
jelenségre, nem hogy a Magyar írók életének ezer felé
kutató szerzőjét okoljuk, hanem mert fájlaljuk saját
mulasztásunkat, hogy mindekkoráig sem tudtuk módját
ejteni annak, hogy könnyen áttekinthető alakban a nagyközönség elé terjesszük, a mit az irodalom terén jeles
elődeink alkottak. Mintha egyáltalában nem is gondolnánk azzal, a mivel bátran dicsekedhetnénk is. Pedig
van egy, az ág. hitv. evangélikus testvéreinkkel közös,
olyan irodalmi társaságunk is, a melynek alapszabályaiban
kitűzött egyik legfőbb czélja az egyház történetének
művelése és népszerűsítése.
(Folyt, köv.)

IRODALOM.
„A kereszténység és a szocziális munka" czímen
jelent meg az Unitárius Füzetek IV. száma. Angol forrásból átdolgozta ós a hazai viszonyokhoz alkalmazta
Jósán Miklós. A szocziális kérdések végleges megoldását a krisztusi örök eszmék világánál az isten- és emberszeretet terjedésétől várja. A tartalmas füzet, a mely
csak bevezetésében, a Krisztus vallása meghatározásában árulja el unitárius eredetét, ingyen kapható az Unitárius Közlöny szerkesztőségénél Kolozsvárt és a budapesti unitárius lelkészi hivatalnál (V. Koháry-u. 4.).
Az Úr legyen mindnyájan tiveletek. Elköszönő
beszéd. Tartotta Harsányban s kiadta Dávid Gyula, kassai
kir. javító-intézeti ref. lelkész. Ára 20 fillér. A II. Thess.
3 : 1 6 . b.-n felépített beszéd szerkezetében is elég jó,
tartalmának mélysége, a Krisztus és anyaszentegyháza
iránt égő szeretete pedig valósággal jó beszéddé teszik.
Ajánljuk a gyakorló-lelkészek figyelmébe.
A modern rajzoktatás vezérfonala. Szüts Izsó,
nagyváradi rajztanár érdekes kötetet adott ki. Elemi
iskolák, középiskolák alsó osztályai és tanítóképzők
használatára megírta az újszerű rajzoktatás vezérfonalát.
Az ízléses, illusztrált kötet a következő részeket tartalmazza: a) „Előtanulmányok." b) „Ösztönszerű rajzolgatás." c) „Rajzolás szemlélet alapján emlékezetből."
Ezen kötet útbaigazítást ad a tanítónak arra, hogy hogyan
irányítsa a gyermeket 6 éves korától 14-dik életévéig
öntevékenységében, hogy az ösztönszerű rajzolgatás az
élvezetes, könnyű, játékszerű foglalkoztatás daczára is
képző hatását el ne veszítse. Befejezésül használati tárgyak és természetes elemek rajzaiból mintalapokat mutat
be leczkeminták kíséretében. Ily alapvető foglalkozáson
épül fel a későbbi rendszeres rajztanítás, mellyel a
szintén sajtó alatt lévő ILdik kötet foglalkozik a beszédés értelemgyakorlatok, a kézügyesítő rajzgyakorlatok és
a kézi ügyességi (kézi-) munkák keretében. A rajzoktatás
új tanterve a legközelebbi tanévben kötelezően lép érvénybe. Az újszerű rajzoktatást kimerítően tárgyaló ily
munkára tehát — minő irodalmunkban, sajnos, még
egyáltalán nem létezett és a mely világosan megmutatja
az utat és módot, a mellyel a tanítóság a rajzoktatásnak
a miniszteri utasításban kijelölt elveit meg is valósít-

hassa — valóban égető szükség volt. A Sebő Imre kiadásában Nagyváradon megjelent I-ső kötet bolti ára
6 korona.
Útmutató a prot. gyakorlati lelkészet terén
czím alatt ez év végén 13—15 ív terjedelmű oly kötetet
szándékozom kiadni, mely tartalmazza mindazon állami
és egyházi törvényeket, rendeleteket, határozatokat
és utasításokat, melyek a prot. lelkészek polgári jogai s
kötelességeire, katonáskodására, állami s községi adójára,
fizetésére, kongruára, káplántartásra, gyám- és nyugdíjintézetre, özvegyi és kegyeleti évre, közalapra (domesztika),
egyházi adózásra, egyházi és iskolai vagyonkezelésre,
építkezések, kölcsönügyletek, iskolaszéki teendők, házassági viszonyokra, gyermekek vallására, át- és kitérésekre,
jegyzőkönyvek, naplók, számadások vezetésére, egy
szóval: a gyakorlati lelkészet összes ágaira tartoznak, s
főleg segéd- s kezdő ifjú lelkészeknek útmutatóul'szolgálnak, a szükséges magyarázatokkal, példákkal s mintákkal
ellátva. Azok, a kik 3 K 50 fillért legkésőbb szeptember végéig hozzám utalványoznak: deczember végéig
bérmentve és ajánlottan, — azok pedig, a kik a fentebbi
időig más úton csupán előjegyeztetik magukat, utánvétel
mellett kapják meg a könyvet, mely esetben 20 fillérrel
többe kerül. Nagyigmánd (Komárom vm.), 1906. aug. 1.
Szentkúti Kiss Károly, ref. lelkész.

EGYHÁZ.
Lelkészválasztás. A bálványosi ref. gyülekezet
Csire István, orczi-i lelkészt választotta meg lelkipásztorává.
Lelkészbeiktatás. A szentmártonkátai ref. gyülekezet folyó hó 5-én fogadja kebelébe új lelkipásztorát,
dr. Székely Józsefet. Kívánjuk, hogy mind a nyáj, mind
a'pásztor találják fel egymásban boldogságukat.
Egyházmegyei választás. A nagybányai ref. egyházmegye Helmeczy József ügyvédet, eddigi helyettes
gondnokot választotta meg gondnokává. Világi tanácsbiróvá Szilágyi Tihamér járásbiró, egyházmegyei aljegyző
választatott meg.
Lelkészi jubileum. Balázs István, a türei ref.
gyülekezet lelkipásztora júl. 29-én töltötte be élete 70.
és lelkipásztorkodása 41-dik esztendejét. Gyülekezete
és a kalotaszegi egyházmegye szívélyes ünneplésben
részesítette ebből az alkalomból a jubilánst. Az alkalmi
istentiszteleten Biró András egyházmegyei főjegyző imádkozott, az egyházi beszédet pedig Deési Gyula esperes
mondotta.
Szomorú hírek. Az erdélyi ref. egyházkerület főtörvényszéke legközelebb két lelkész fegyelmi ügyében
hozott súlyos ítéletet. Az egyiket: Tövissi Pált papi
jellegének elvesztésére, a másikat: Irsay József, kolozsvári lelkészt és országgyűlési képviselőt jelenlegi állásától elmozdításra ítélte. Az elsőnek a bűne az iszákosság,
a másodiké immorális viszony volt. Irsay elmozdíttatása
következtében a kolozsvári gyülekezet egyszerűbb hívei
körében nagy az elkeseredés, a mely, miután mesterségesen is szítják némelyek, még komoly veszedelemnek
is lehet okozója.
Az evang. egyetemes gyámintézet szeptember hó
22-én fogja megtartani közgyűlését Pozsonyban.
A felsö-zempléni ref. egyházmegye ez évi őszi
közgyűlését az abarai egyházban fogja megtartani szeptember 11-én. A gyűlés délelőtti 9 órakor kezdődik.
Előtte 8 órakor istentisztelet lesz. Ezen gyűlésen fog

beiktattatni hivatalába az újonnan megválasztott gondnok, Dókus Ernő is.
Az alsóborsodi egyházmegye lelkészi értekezlete
Miskolczon folyt le, a mult hónap 10-én. A nagy számmal megjelent értekezleti tagok az avasi ősi templomban
gyülekeztek össze, a hol Zarándi Bertalan, kisgyőri
lelkész mondott alkalmi imádságot. Istentisztelet végezlével a köri értekezletek javaslatait vették tárgyalás
alá. Legelső sorban az egyházmegyei lelkészi könyvtár
ügyét tárgyalták. Az egyházmegyei gyűlés a tavaszon azt
határozta, hogy a könyvtár oszlattassék fel. A köri értekezletek azonban mindnyájan a könyvtár további fenntartását óhajtották. S az értekezlet ki is mondta, hogy
ily irányban tesz felterjesztést az egyházmegyére. A
48. XX. alapján kilátásba helyezett államsegélyre nézve
az volt a véleménye az értekezletnek, hogy annak a ref.
egyházat illető részéből a lelkészi nyugdíjintézet költségei már a jövő évtől kezdve fedeztessenek, a fennmaradó összeg pedig, a segély teljes megnyeréséig,
takarékpénztárilag kezeltessék. Ha a segély teljessé válik,
akkor legelső sorban az egyházi adóügy, másodsorban
pedig a közigazgatás költségei rendeztessenek. A tornai
egyházmegyének a káplánok és fiatal lelkészek számára
készítendő Útmutatóra vonatkozó indítványa nem talált
pártolásra; de szükségesnek ítélték a szabályrendeletek
összegyűjtését. Azonban ezt is csak akkor, ha majd az
új zsinati törvények megnyerik a királyi megerősítést.
Az ev. egyház egyetemes gyűlése nov. hó 7-én
fog megtartatni Budapesten.
A pozsonyvárosi ev. egyházmegye Pozsonyban
tartotta meg közgyűlését Trsztyénszky Ferencz esperes
és Láng Lajos egyházmegyei felügyelő elnöklete alatt.
A közgyűlés legelső sorban is az általános tisztújítást
ejtette meg. Egyhangúlag megválasztották felügyelőül
Láng Lajost, másodfelügyelőül Hacker Károlyt, jegyzőkül
dr. Masznyik Endrét és Kovács Sándort, ügyésznek dr.
Trsztyénszkyt, törvényszéki biróvá Pröhle Henriket. A
többi tisztviselők maradtak a régiek. Az esperesi jelentés
általában kedvezőnek mutatta fel az egyházmegye valláserkölcsi életét. Az esperesi jelentéssel kapcsolatban tárgyalta a gyűlés a 48. XX.-nak a kormány által kilátásba
helyezett végrehajtását, és kimondotta, hogy ragaszkodik a megfelelő tőke adásával való végrehajtáshoz. Schmidt
Károly Jenő azt indítványozta, hogy tiltakozzék a gyűlés
az ellen, hogy a segély csak az elszámolás feltétele mellett nyujtatik. A gyűlés azonban, Láng Lajos felszólalása
után, mellőzte az indítványt. Szóba került a baptisták elismertetésének kérdése is, és a gyűlés kimondta, hogy
velük szemben a teljes egyenlőség és testvériség álláspontját tartja alkalmazandónak, s ily értelmű határozatra,
a kerület útján, az egyetemes egyházat is felkéri.
A nógrádi ev. egyházmegye júl. 17. és 18. napjain
tartotta meg közgyűlését és lelkészi értekezletét Balassagyarmaton, Wladár Miksa főesperes és Beniczky Árpád
felügyelő elnöklete alatt. A felügyelő, megnyitó beszédében
a magyar nyelv kultuszát ós a prot. autonomia megvédését
hangoztatta. A 48. XX. végrehajtása ügyében kelt kormányleiratra nézve kijelentette, hogy azzal az ügyet
véglegesen rendezettnek tekinteni nem lehet. Az esperesi
jelentés különösen kiemelte a tanítói kar magas színvonalát, a mit mutat az is, hogy a Szécsényben tartott
Rákóczi-iinnepen az egyházmegye 18 tanítója nyert buzgó
munkálkodásáért jutalmat. Az egységes liturgia ügyében
az esperes egy bizottság kiküldését indítványozta; dr.
Baltik Frigyes püspök felszólalása alapján azonban a
gyűlés azt az álláspontot fogadta el, hogy a kérdés
megoldására egyedül csak a zsinat illetékes és hogy az

ügyet a jövőben megtartandó zsinat tárgysorozatába
kell felvenni. 17-én délután a lelkészi értekezlet tartatott meg; 18-án pedig tovább folyt a közgyűlés. Ebben
az ülésben első sorban a segélykérvények ügyét intézték
el, majd pedig a lelkészi értekezlet jegyzőkönyvét tárgyalták. Ennek azt a javaslatát, hogy az egyházmegye
stipendiumán kitanult theologust kötelezzék az egyházmegyében való szolgálatra, oda módosították, hogy ezt
csak elvárják az illetőtől. A gyűlés elhatározta, hogy a
hajdúböszörményi Bocskay-ünnepélyen hivatalosan képviselteti az egyházmegyét, s képviselőkül, az elnökségen
kivül, Maróthy Emilt, Gaál Mihályt, Szemere Bélát,
Ivánka L.-t és Stranyavszky Sándort küldötte ki.
A külső-somogyi ref. egyházmegye ez évi rendes
közgyűlését aug. hó 21-én, egyházértekezletét pedig
előző este 5 órakor fogja megtartani Tabon, Kálmán
Gyula esperes és dr. Vécsey Tamás gondnok elnöklete alatt.
A vasi felső ev. egyházmegye júl. 19-én, Felsőlövőn tartotta meg közgyűlését. Az előző napon az egyházmegyei tanítóegyesület ülésezett. Az egyházmegyei
közgyűlést megelőzőleg gyámintézeti istentisztelet volt,
a mely offertoriumban 107 kor. 65 fillért jövedelmezett.
A közgyűlés meleg ováczióban részesítette Stettner Gyula
főesperest, 25 éves esperesi működése alkalmából s
nevére közadakozásból 1600 kor. alapítványt tett. A
jubiláns esperes kijelentette, hogy az alapítványt 2000
koronára kiegészítve, a felsőlövői tanítóképző fenntartására rendeli; ha pedig beállna az az idő, a mikor az
intézet a segélyre nem szorulna reá, az alapítvány kamatai felett az egyházmegye fog szabadon rendelkezni.
Orgona-megrendelés. Lapos (Sárosmegye) község
ág. ev. temploma részére Országh Sándor rákospalotai
orgonagyáros czégnél új orgonát rendelt meg. A mű a
legújabb csőrendszer, szerint készül és csinos, ízléses
szekrényben lesz elhelyezve. Előre láthatólag október hó
első felében lesz a használatnak átadva.

I S K O L A .
Tanítóképesítő-vizsgálat. A debreczeni ref. tanítóképzőn legközelebb megtartott képesítő-vizsgálaton kitűnő
oklevelet nyert 10, jeleset 11, jót 22, elégségeset 25 jelölt,
vallás tanítási igazolványt kapott 2 tanító, az írásbeli
vizsgálaton visszavettetett egy évre 1, a szóbeli vizsgálaton fél évre 5, visszalépett 1.
Háromszázéves jubileum. A kolozsvári ref. kollégium a jövő év szeptemberében üli meg fennállása háromszázados fordulóját és egyszersmind 250 éves fordulóját
annak, hogy Apáczai Cseri János székfoglalóját megtartotta. Ezt a két nagy évfordulót az intézet méltó
módon fogja megünnepelni, s a mint halljuk, erre az
alkalomra vendégül fogja meghívni az orsz. ref. tanáregyesületet is.
Az országos ref. tanító-egyesület idei rendes közgyűlését augusztás 25-én délelőtt 10 órakor tartja meg
Budapesten, a Lónyay-utczai ref. főgimnáziumban. E gyűlésre az összehívók, Sinka Lajos és Kiss Áron elnökök,
az összes református tanítók megjelenését kérik, hogy
az országos egyesület további fennmaradása iránt döntsenek, másrészt pedig nyilatkozhassanak a református
tanítóságnak a tanítói fizetéseknél történt mellőzése miatt.
A sárospataki ref. theol. akadémián az előadásokra való jelentkezés határideje szept. 8. és 9-dike.
Az újonnan belépők szept. 1—8-ig, a katonaságtól jövők

okt. 8-ig vétetnek fel. Az előadások szept. 11-én kezdődnek. Beiratási díj (áj tanulóknál) 8 kor., tandíj egész
évre 18 kor. A főiskolai internátusban a teljes ellátás
díja 600 kor. Jelentkezés határideje aug. 15.

GYÁSZROVAT.
Sükösd Gyula, a hódmezővásárhelyi ref. főgimnázium rendes tanára, 43 éves korában, rövid szenvedés
után júl. 29-én elhunyt.
Áldás emlékére!

KÜLÖNFÉLÉK.
Loyola emlékezete. Háromszázötven évvel ezelőtt,
1556. júl. 31-én hunyta le szemét Inigo Lopez de Recalda,
vagyis Loyola Ignácz, a jezsuita rend megalapítója. A
pápás lapok ebből az alkalomból magasztalólag emlékeznek meg a nagy hírre vergődött férfiúról és rendjéről.
Az ő álláspontjukból tekintve méltán is, mert a pápás
egyházat Loyola és tanítványai állították lábra, s az ő„
nagy eszük és ravaszságuk eredményezte, hogy a belsőleg
megromlott és elhanyatlott római kath. egyház újra
hódító hatalommá vált. A mi protestáns álláspontunkból
azonban mi másként ítélünk, mind Loyoláról, mind az
egész jezsuita rendről. Loyola és generális utódai nagy
eszét, a pápás egyház iránt való rajongó szeretetét
készséggel elismerjük. De valljuk, a történelem bizonyságai alapján azt is, hogy működésük a Krisztus anyaszentegyházára nézve a legnagyobb veszedelmet rejtette
és rejli még ma is magában, s hogy létezésük, működésük
valóságos szégyenfoltja az egyház történetének. Loyola
ünneplésből, rendje magasztalásából mi protestánsok
vonjuk el azt a tanulságot, hogy a jezsuitizmus titkos
és nyilvános hatalma sohasem volt nagyobb, mint épen
a mai időben, s hogy a „régi bősz ellen forrong szüntelen" ellenünk ; — kell tehát, hogy éberek, vigyázók,
munkások legyünk mi is!
A legújabb gyógyirány, mely sikerei révén a
társadalom legjobb és legműveltebb köreiben nagyban
terjed: a vérgyógyítás (hemopátia), mely kizárólag a
vér gyógyításával gyógyítja a neuraszténiát és egyéb
idegbajokat, továbbá asztmát, gyomor-, szív- és vesebajokat, köszvényt és görvélykórt és ezen kezelési móddal
a jelenleg általában dívó kezeléssel szemben feltűnően
jobb eredményeket ér el. Ezen gyógymód megalapítója
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki visszatérve az évezreden át uralkodó liumoralpathologia elvekhez, csakis a
test nedveinek kóros elváltozásaiban keresi a fent felsorolt betegségek okát és gyógykezelésük által a gyógyulást. Ezen kezelési módra felhívjuk mindazok figyelmét,
kik a fent felsorolt betegségek egyikében szenvednek,
hogy mielőtt valamely fürdőbe vagy gyógyintézetbe mennének, keressék fel ezen gyógymód megalapítóját és
egyedüli művelőjét: Kovács J. dr.-t, kinek ezen czélra
teljesen berendezett rendelő - intézete Budapesten, V.
Váczi-körút 18., I. emelet alatt van.
Az Első Leánykiházasító Egylet mint szövetkezetnél (Gyermek- és életbiztosító intézet. Budapest, VI.
Teréz-körút 40—42. Alapíttatott az 1863. évben) f. évi
július havában 1.576,200 kor. értékű biztosítási ajánlat
nyújtatott be és 1.378,200 kor. értékű új biztosítási köt-

HIRDETÉSEK.

vény állíttatott ki. Biztosított összegek fejében 61,511 kor.
75 fill. fizettetett ki. 1906. jan. 1-től júl. 31-ig bezárólag
10.137,600 kor. értékű biztosítási ajánlat nyújtatott be
és 8.764,200 kor. értékű új biztosítási kötvény állíttatott
ki. Biztosított összegek fejében a folyó évben 586,890
kor. 75 fill. és az intézet fennállása óta 10 752,795 kor.
05 fill. fizettetett ki. Ezen intézet a gyermek- és életbiztosítás minden nemével feglalkozik a legolcsóbb díjtételek és legelőnyösebb feltételek mellett.

Harmóniumokat
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA
Budapest, VIII., József-körút 15.

Pianók.

Szerkesztői üzenetek.
R. Gy. Sárospatak. ígéretemet igyekezem minél előbb
beváltani. Szerettem volna már előbb i s ; de hiába, a mikor, különösen most, a nyári időben, nehezen fognak tollat a munkatársak
és magamnak kell helyt állanom, alig-alig jut időm arra, hogy
valamit figyelmesen átolvassak; a nélkül pedig nem szoktam ismertetést irni. A mi azonban eddig késett,- nem marad el. Szives
üdvözlet!
Objectiv. Bejött. Természetesen helyet kap. Előre, is kell
azonban jeleznem, hogy érdemben ugyan nem, de a stílusban egy
kis fésülést fog kapni. Szarkasztikusan lehet és szabad írni; de
/ e m szabad, főként ilyen nagyon fontos tárgynál, póriassá válni.
A másik jelzett czikket is csak tessék beküldeni bátran, — a prot.
szabadságot ennél a lapnál mindig meg fogja találni.
Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n .

Pianinók.
Tanerőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény.

Árjegyzék ingyen
és bérmentve.
Részletfizetés engedélyezve.

ANZ ÉS TARSA
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Városi iroda: Budapest, IV., Ferencziek-tere 2.
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Salvator

Természetes vasmentes

üithion-forrás

kittinS hatású
vese-, hólyag-, rheuma-,
kOsxvénybántalmaknál, vizeletl nehézségeknél, czukorb e t e g s é g e k n é l , a l é g z ő - ég e m é s z t é s i s z e r v e k h u r u t a l n á l .
Salvator-forráz
igazgatósága
Eperjest*-

SZT. LUKÁCS-FÜRDO
gyógyfürdő, Buda.

Téli és nyári gyógyhely.
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszapborogatások, zuhany-massage, vízgyógyintézet, szénsavas-fürdők,
villany-fényfürdők, gőzfürdők, kő- és kádfürdők, gyógyvízuszodák. — Olcsó és gondos ellátás. — C S Ú J E - , k ö s z v é n y - ,
i d e g - , b ő r b a j o k és a téli fürdőkúra felől kimerítő prospek— = tust küld ingyen a
—

Szt. Lukács-fürdő igazgatósága Budán. ""Wl

forrás
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.
Kívánatra telítésnélküli töltést i s szállít a

Szt. Lukácsfürdíj Kúivállalat Budán,

Elektromos világítási é s erőátviteli berendezések. Elektromos nagy vasutak, városi-, bányaés iparvasutak. Turbinák: Franczis rendszere szerint.
Zsilipek és csővezetékek. Gázmótorok: Kohó-, generátor- és világítógázra 1000 lóerőig és azon túl, petróleum-, benzin- ós spiritus-mótorok és lokomobilok
Bánki-féle vízbefecskendezéssel. Malomberendezésék.
Hengerszékek. Vasúti kocsik. Kocsialkatrészek.
Korbuly- és Katona-Varga-csapágyak„ Kéregöntésű
vasúti kerekek és keresztezések. Forgókorongok, tolópadok és kitérők. Daruk és emelőgépek kézi-, gőz-,
petróleum- és elektromos erővel való hajtásra. Aprítógépek. Kőzúzók. Golyómalmok. Dugattyú- és
czentrifugalszivattyúk nagy emelő magasságra.
Bányagépek. Compressorok. Ventilátorok. Felvonók.
Transmissziók. Vas-, aczél- és érczöntvények. Füstemésztő készülékek. Vízszűrők.

Országh Sándor
orgona- é s
harmoniumgyáros
cs. és kir. udvari szállító
R.-Palota (Budapest

mellett}

Alapíttatott 1801-ben.
Az 1 8 8 5 . é v i k i á l l í t á s o n « N a g y d i s z o k l e v é l » é s
« F e r e n c z - J ó z s e f l o v a g r e n d d e l ) ! , az 1 9 0 4 . é v i v e s z prémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azonkívül számtalan k i t ü n t e t é s é s elismerés.
Készít kellemes és t ö m ö r hangú, legjobb és legújabb rendszerű
orgonákat. Elvállal javításokat
és átalakításokat. Kisebb o r g o n á k készletben vann a k . Szolid m u n k a és j u t á n y o s á r a k . Áz o r g o n á k
jóságát m i sem bizonyítja inkább, mint az, hogy
a g y á r alapítása ó t a 400-nál több ú j o r g o n a lett
megrendelve é s készítve.

Árjegyzék

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk.

és részletes
díjmentesen

tervezet
küldetik.

kívánatra

Orgonaépítési

műintózet,

R i e g e r Ottó
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

Budapest, YIL, Garay-utcza 48.

Orgona-harmóniumok.

es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Ferencz József-rend lovagja.

A gyönyörű hang, melyet a világhírű ós elismert legjobb gyártmányú amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol,
önmagának zeng dicséretet. Go írttól minden árban kapható.

A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
csőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 30 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt árban elvállalja. — Tervezetek ÓP
rajzok kivánatra díjmentesen.

Első magyar villamos erőre berendezett hangszsrgyár.
C T H U I A C C r D
I cs, és kir. udv.
J*hangszergyáros,
O IU W H O O L r l
a m, kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek szállítója.

Budapest, II., Lánczhíd-utcza 5.
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes
húros-, vonós- 18 fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett.

Hangfokozó-gependa! m bKefy
hegedű, gordonka, beillesztése után
sokkal jobb, erősebb és lágyabb
hangot nyer. (Biztos siker.) Hegedűbe liaiifríoItoznS-jj-fremla javítással 4 frt.
Kezesség minden egyes hangszernél.

Mindennemű

iskolapadok,
iskola-,

Legnagyobb gyár és raktár

torna-

Saját találmányú ( R á k ó c z i )
tárogató; általánosan elismert
legjobb, mely tökéletes solo
hangszerré általam konstruált a t o k . Iskolával 30 forinttól
feljebb.

és

óvodaberendezések
és szabadalmazott

Az összes hangszerek javítása különleges, szakszerű pontossággal,
jutányos árban ; kezesség minden
egyes hangszernél.
Árjegyzék minden egyes hangszerről külön, kivánatra bérmentve küldetik.

gyermekpadok
gyártása.

Kivitel nagyban és kicsinyben.

Árjegyzékkel készséggel szolgálunk ingyen
és bérmentve.

Ezen czégtáblán i s
merhetők fel azon üzletek, a melyekben
egyedül árusíttatnak
eredeti SINGER varrógépek.

A mi gépeink nem
szorulnak ajánlásra.
Csak arra kérünk
ügyelni, hogy kellő
helyen vásároljon.

legjobb asztali- és üdítő ital.
Kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél,
gégebajoknál, gyomor- é s hólyaghurutnál
Karlsbad M A T T O N I

Singer Co. Varrógép Részv. Társ.
Budapest: I V . , Ú j v i l á g - u t c z a 16.

,,
„

IV., Muzeum-körut 27.
VI., Teréz-körut 21.

Újpest: Á r p á d - u . ,

eJít

VII., Király-utcza 52.
II., Fő-utcza 15.

Erzsébetfalva: H i t e l M á r t o n - u . 3 7 , Vácz: S z é c h é n y i - u . 14.

palota-, városházi, gyári, laktanya-órák b e r e n d e z é s é t a lege l ő n y ö s e b b e n eszközli
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MÜLLER
J Á N O S
M A J E R K A R O L Y utóda

FI flNU

^öl mindenki
kérjen mutatványszámot Sárospatakról.

R E F . Z E H E K O Z[rLUIlJ
LOtill

Budapest, VII., Csömüri-út 50.
Első magyar óragyár gőzerőberendezéssel.

tik

kP ük. kk

kP &

bP

Budapest

Torony-órák

Budapest: V I I . , K e r e p e á i - u t 32.

„
„

HENRIK

Képes

kP

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

35.446.

(Saját ház.)
árjegyzékek, költségjegyzékek ingyen.

PROTESTÁNS
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP
Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő :

Hirdetési díjak :
Két hasábos egész oldal . . . .
Fél oldal
Negyed oldal
Nyolczad oldal

40
20
10
5

kor.
kor.
kor.
kor.

HAMAR ISTVÁN.
Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a h o v á a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendók.

M e g j e l e n i k m i n d e n vasárnap.
Előfizetési á r a :
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 fillér.

TARTALOM. V e z é r c z i k k : A protestáns lelkészek fizetése. Benedek Sándor. — I s k o l a ü g y : Feminista törekvések. Pedagógus. —
T á r e z a : Az ó-testamentomi bibliai kritika. — B e l f ö l d : Nyilvános elszámolás a Kovács Albert síremlékére és árvái
részére befolyt adományokról. Hamar István. — Az 1848. XX. végrehajtása tárgyában kelt kormányleirat és a prot.
egyházi közvélemény. — R é g i s é g : Adatok a heidelbergi egyetem magyarországi hallgatóinak névsorához. — Irodalom.
— E g y h á z . — Iskola. —Gyászrovat. — A d a k o z á s . — K ü l ö n f é l é k . — H i r d e t é s e k .

A protestáns lelkészek fizetése.
Az életviszonyok drágulása folytonosan tart
s immár tarthatatlanná teszi a meghatározott javavadalomból élő alkalmazottak, a világi és egyházi tisztviselők anyagi helyzetét. Az állam, a
tisztviselői nyomor és az általános eladósodás
nyomása alatt, e bajon a fizetések felemelésével
óhajt segíteni, s e tekintetben az utóbbi években
a világi tisztviselőkkel szemben jelentékeny haladás észlelhető. Az 1904. évi I. t.-czikk felhatalmazta a kormányt, hogy az állami tisztviselők
részére fizetés természetével bíró, tehát a nyugdíjba is beszámítható fizetési pótlékot engedélyezzen, s erre a czélra a törvényhozás, a most jelzett
törvényben, 16 millió s az 1906. évi költségvetési
törvényben 3 millió, összesen 19 millió koronát
szavazott meg. Az 1904. évi X. t.-cz. pedig a vármegyei alkalmazottak s az 1904. évi IX. t.-czikk
a községi jegyzők illetményeinek felemeléséről gondoskodott.
A drágaság egyformán sújtja a világi és egyházi tisztviselőket, tehát a protestáns papokat is.
Sőt ezeket még jobban. A nép elszegényedésének
természetes folyamánya, hogy az általa teljesítendő
illetmények (stóla, párbér) beszedése napról-napra
nehezebbé válik, sőt ezek egy része teljesen elvész.
A papi telkek jövedelmezősége az emelkedő munkabér miatt csökken. A pap gyermekeit többnyire
idegen helyen kénytelen neveltetni, melynek költsége folytonosan emelkedik. Jogos és méltányos

kívánság tehát, hogy a drágaság következménye
rájuk nézve is levonassék s a protestáns lelkészek
javadalmának emeléséről gondoskodjunk.
E tekintetben eddig annyi történt, hogy a
lelkészi javadalom minimuma, lakáson és kerten
kivül, 1600 koronában lett törvényhozásilag megállapítva s az állam a lelkészi fizetést erre az összegre
kiegészíti. S ezzel az 1600 koronával kell beérni
a kongruás lelkésznek a koporsószeg beveréséig,
tehát örökkön-örökké.
Ez a minimum általában elégtelen, sőt nyomorúságos, és még kirívóbbá válik, ha a világi
tisztviselők fizetésével összehasonlítjuk. Az állami
alkalmazottak kezdőfizetése a Xl-dik fizetési osztályban 1400—1600—1800 korona, s ez a méret
nem azok részére van megállapítva, a kik a lelkészekével egyenlő akadémiai képzettséggel bírnak,
hanem általában, tehát azok részére is, a kik négy
polgári iskolai osztály elméleti minősítésével lépnek be az állami szolgálatba, míg a jogvégzett
egyének jó részének, sőt a csak érettségi vizsgát
tett posta- és távirdatiszteknek kezdőfizetése 2000
koronát tesz. E mellett a három legalsóbb fizetési
osztályban két korpótlék is van rendszeresítve. A
tanárok kezdőfizetése pedig 2600 korona, a melyet a felekezeti tanároktól sem lehet elvszerüen
megtagadni. Az 1600 koronás szegényes kongrua
mellett tehát nem lehet csodálkozni, ha a tehetségesebb és jobb családból való elemek nem lépnek a lelkészi pályára; ha a protestáns lelkészi
kar szellemi és erkölcsi színvonala sűlyedni fog,

A tüdővész terjedésének meggátlása czéljából 21211/1905. sz. a. kötelezöleg elrendelte a nagym. magy. kir.
vallás- és közoktatásügyi
£ ' 1
J
JLI
"
® s z e r m a 9 Y a r talál—
B
minisztérium az i s k o l á k
r ( I H 9 f | V il PU 4 I UP f l i m f l P ^ l ^ • mány, és kizárólag Erdős
padlóinak portalanítását f r
J
József és T á r s a czégnél
Budapesten, Szív-utcza 4 3 . szám alatt, mint e szer gyártására és szétküldésére egyedül jogosított tulajdonosoknál rendelhető meg. Az „Utasítások" bérmentve.
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a mi egyházunkra is kész veszedelem. Látjuk,
hogy maguk a protestáns papok fiai is a világi
pályákat özönlik el, s bizony aligha fog előfordulni
a jövőben az az eset, a mi családom történetének
egyik fényes lapját képezi, hogy két évszázadon
keresztül fiúról-fiúra szállott a Benedek-családban
az olaszteleki papság.
Az 1848. évi XX. t.-czikk végrehajtása tárgyában a két protestáns egyház által kiküldött
bizottság foglalkozott a lelkészi javadalom elégtelenségével s a kormányhoz benyújtott emlékiratában lelkészi korpótlékokra 1.533,100 korona állami
dotácziót kért. Részemről mindig csudálkoztam
azon, hogy ez a közös bizottság miért nem kérte
a lelkészi kongrua felemelését is, holott annak
elégtelensége nyilvánvaló. A pesti ev. ref. egyházmegye már régen állást foglalt ebben a kérdésben, s
kivánja, hogy a lelkészi fizetés minimuma 2400 K-ra
felemeltessék. Sajnos, az események még a korpótlékokat illetőleg sem biztatnak sikerrel.
A közös bizottság emlékiratára eddig két
kormányleirat érkezett. Egyiket Tisza István gróf
1904. évi október hó 20-ikán, a másikat Apponyi
Albert gróf 1906. évi június hó 9-ikén intézte a
protestáns egyházakhoz. A Tisza-féle leirat klaszszikus tanúbizonyságot szolgáltat a lelkészi fizetés
elégtelenségére; mert ezen leirat szerint „a kormány nem zárkózhatik el azon követelménytől,
hogy a lelkészek fizetése újabb javításban részesüljön, és készséggel ismeri el, hogy a köztisztviselők illetményeinek újabb rendezése folytán a lelkészi kongruának felemelése vagy korpótlékkal
való kiegészítése méltányos és indokolt kivánságságnak mutatkozik". Ezt a beösmerést jó lesz
leszegezni, mert még a Tisza-féle leiratban a
kormány amaz erős elhatározásáról biztosítja a
a protestáns egyházakat, hogy a lelkészi fizetések
javítása előtt álló pénzügyi akadályokat mentől
előbb elhárítsa, addig az Apponyi-féle leirat e
részben ridegen csak annyit mond, hogy a lelkészi kongrua emelésének, illetve a lelkészi korpótléknak kérdését az állam csak általános új rendezés keretében karolhatná fel, melynek pénzügyi
előfeltételei ez idő szerint hiányoznak; a mi jó
magyarra lefordítva annyit jelent, hogy az állam
a lelkészi javadalom emelésére ez idő szerint egy
fill ért „sem ád.
Az 1848. évi XX. t.-cz. 3. §-a értelmében,
a bevett vallásfelekezetek egyházi és iskolai szükségei közálladalmi költségek által fedezendők. Azt
hiszem, nem fér kétség hozzá, hogy a lelkész
fizetése az egyházi szükségletek közé tartozik.
Beismerte ezt maga a törvényhozás már akkor,
midőn a protestáns egyházak részére a kongruát
törvénybe iktatta. így tehát a kormány által elfoglalt negáczió egyedül a pénzügyi szempontokra

vezethető vissza, a melyek bármennyire fontosak,
mégsem lehetnek^egyedül irányadók akkor, mikor
a világi tisztviselők fizetése az egész vonalon emeltetett, midőn a lelkészi állás fontossága az állami
közbéke szempontjából is mindinkább kiemelkedik.
A közvélemény mindig sokat kívánt a paptól.
Kívánta azt, hogy példányszerű életet éljen. Jól
táplálkozzék, tisztességesen öltözzék, gyermekeit
neveltesse, a közjót előmozdítsa, azért munkálkodjék és áldozzon s önképzésével a kor színvonalára
emelkedjék. A mai kor, a szocziálizmus korszaka,
még többet kíván. Nemrégen olvastam egy igen
okos ujságczikket, amely a szocziális eszmék helyes
irányba terelését elsősorban a paptól várja, mint
a nép természetes tanácsadójától. Előttem is ilyen
ideális pap lebeg, a ki életmódjával példát ad,
tekintélyével jó útra térít. Ilyen papot pedig csak
úgy kaphat az egyház, ha biztosítja számára a
szükséges anyagi feltételeket. A szegénység ellensége a hatásnak, a nyomor a nagy czéloknak.
Apponyi gróf leirata szerint a kormány három
millió koronát szánt a protestáns egyházak dotácziójára. Ezt az elhatározást nem szabad lekicsinyelni, főként manapság, midőn ezerféle igény tolul
az állam kincstára felé; de nem szabad túlbecsülni
sem. Az a körülmény, hogy a leirat a lelkészi
javadalom megfelelő rendezéséről nem gondoskodik,
a leiratnak nem egyszerű szépséghibája, de Achilles-sarkba, a mely sebezhető. Mi pedig nem tétovázhatunk nyilainkkal, midőn egyházunknak ilyen
nagy érdekéről van szó.
Mindent el kell követnünk tehát, hogy a dotáczió a lelkészi javadalmak czéljaira megfelelően
kiegészíttessék vagy a lelkészi javadalom kérdése
külön törvény útján rendeztessék; mert bizony
mondom, ha most elejtjük ezt a kérdést, sok víz
fog lefolyni a Dunán, míg újra kezünkbe kaphatjuk az elejtett fonalat.
Benedek Sándor,
a pesti ev. ref. egyházmegye tanácsbirája.

ISKOLAÜGY.
Feminista törekvések.
(Folyt, és vége.)

III. A gyermekek nemi felvilágosítása,
A gyermekek nemi felvilágosítását, olyan intencziókkal, a milyeneket a feministák törekvéseiben gyanítok, mint már mondottam, a legnagyobb mértékben
elítélem; mert az, a házas életen kivül a felelősség és
következmény nélküli szabad szerelemre, s ekképen a női
nem elerkölcstelenedésére, a házas életen belül pedig
a gyermektelen asszonyságra, s így a valódi, Isten szerint
való családi élet alapjainak a megrendítésére vezetne.

Ha azonban a kérdést, e hátsó gondolatoktól megszabadítva, önmagában, a nevelés és az emberi hivatás
okos betöltése szempontjából vizsgálom, akkor, mint
már mondottam is, el kell ismernem annak jogosultságát
és czélszerűségét. El, különösen a mai, erkölcsi tekintetben felettébb laza világban, a mikor a serdülő nemzedék, akarva, nem akarva, annyi rossz hatásnak, csábításnak van kitéve. Hiszen, fájdalom, mindnyájan tudjuk,
hogy a paráznaság szinte egészen meztelenül tekint
mindnyájunkra, utczán, vendéglőkben, kávéházakban,
kirakatokban, képes lapokban és a pornográfiának egész
nagy könyvtárában. S nemcsak a fővárosban van ez
így, hanem a vidéken is, különösen olyan helyeken, a
hol közép- vagy felső iskolák vannak.
És a paráznaság és a pornográfia, ismerve a serdülő ifjúság tapasztalatlanságát és könnyen csábítható
voltát, épen arra veti ki legelsőben hálóját. S ne higyjiik,
hogy csupán a fiúkra. Kiveti leányainkra is, és hogy
milyen sikerrel, eléggé mutatja azt az elbukott s igen
sokszor intelligens leányoknak egész serege. Azok a
tanárok, a kik polgári vagy felsőbb leányiskolákban
tanítanak, fájdalom, nem egyszer tapasztalják, hogy
növendékeik, a szakszerű nemi felvilágosíttatás nélkül
is, tisztában vannak a dologokkal, s hogy a rejtve olvasott könyvek között nem egyszer ott szerepelnek a
fiatalságra nézve legveszedelmesebb pornografikus munkák. A fővárosban szinte naponként szomorú tapasztalatokat tehet az ember a tekintetben, hogy fiatal, serdülő
leányok mily mohósággal szemlélik a kirakatok fél- vagy
egészen mezítelen képeit, a pikáns lapok és a pornografikus irodalom izgató czímlapjait, s mindennek tetejébe
pedig ott ólálkodnak körülöttük az aszfaltbetyárok és
a kosaras asszonyok, hogy a parázna látványok által
ingerelt leányokat egyenesen a bűn útjára vezessék. A
fiúkról nem is kell szólanom, hiszen az már köztudomású
dolog minden pedagógus előtt, hogy ezeknek tisztasága,
érintetlensége tekintetében milyen szomorúan állunk.
Ennyi kisértés vévén körül mindkét nembeli serdülő gyermekeinket, valóban elkerülhetetlenül szükséges,
hogy minden lehetőt elkövessünk a veszedelem elhárítására.
De hogyan és miként? A kérdésre nem lehet csak
úgy hirtelenében megadni a választ; mert itt szerintem
nem az ismeretközlés, hanem az erkölcsi nevelés ügye
áll előtérben, és pedig épen olyan körben, a mely a
legdiszkrétebb ós a hol, kellő óvatosság és a határok kellő
kijelölése nélkül, még a legjobb szándék mellett is,
többet lehet ártani, mint használni. Fordult meg már
kezemben a szép stílus köntösébe öltözött pornografikus
könyv, 'a mely előszavában azt állítja, hogy nem csábí-

tani, hanem épen tanítani akar a dolog leplezetlen feltárásával. De szeretném látni azt a serdülő fiút, vagy
leányt, a ki a könyv elolvasása után megirtózva fordulna
el az abban leírt dolgoktól s ne érezné azoknak rosszra
csábító hatását. így van a dolog a nemi felvilágosítás
körében is. Vájjon, a mikor a legjobb szándékkal védeni,
óvni törekszünk serdülő gyermekeinket, vagy növendékeinket, nem hozunk-e reájok erkölcsi romlást, felkeltve
bennük a vágyakozást a tiltott dolog után ? Vájjon nem
mérgezzük-e meg esetleg növendékeink, főként a jól
nevelt leányok szűzi, ártatlan lelkét, olyanokét, a kik
eladdig még talán sejtelemmel sem bírtak azok felől a
dolgok felől, a melyekről a nemi felvilágosítás körében
szólanunk kellene ?
A dolog tehát épen nem egyszerű, a melyet pusztán
az ismeretközlés szempontjából rövidesen meg lehetne
oldani. A legkényesebb körében mozgunk itt a nevelésnek. Százszor és százszor meg kell tehát gondolnunk,
hogy meddig szabad mennünk s mily módon akarjuk
ebbe a körbe gyermekeinket és tanítványainkat bevezetni,
hogy ez a bevezetés lelkük megerősítésére szolgáljon,
ne pedig az erkölcsi romlás kapuját nyissa fel előttük.
A nemi felvilágosítás hangoztatói első sorban az
ismeretközlés s másodsorban az élettan szempontját hangsúlyozzák. Szerintem azonban a legelső ós a legfőbb itt
az erkölcsi nevelés szempontja Igaz, hogy a növénytanban gyermekeink megtanulják a bibe és a porodák szerepét, meg a gyümölcs- és magképződést; de hogy mindezeket hasonló módon átvigyük az állat- s épen az embervilágba is, az szerintem valóságos képtelenség. S a ki
azt mondja nekem, hogy lehetséges, az feleljen nekem
arra a kérdésre is, hogy miként a növénytanban, úgy
az ember- és az állattanban is, miként alkalmazná az
egyedül sikeres szemléltetési módszert? Lehet-e ember,
a ki akár a szülő, akár a pedagógus nevezetet igényli
magának, hogy el merne menni a gyakorlati szemléltetésig ezen a téren? Vagy ha odáig nem merne is, legalább is az állati és az emberi fajfentartás módjának
olyan világos leírásáig, a melyből gyermeke vagy növendéke tiszta képet alkothatna magának a szóban forgó
dologról? Én ezt nem tudom elképzelni, s épen azért az
ismeretközlés szempontját itt a legeslegutolsó helyre kell
szorítanom.
S az élettani szempont? Ez már fontosabb szerintem, mert valóban nem lényegtelen dolog sem a férfira,
sem különösen a nőre nézve azoknak a veszedelmeknek
az ismerése, a melyek a családi életen belül a nemi
életbén való mértéktelenséggel járnak együtt.
De kérdem, vájjon itt is ráhelvezkedhetünk-e csupán az ismeretközlés és az egészségtan paszta alapjaira?
Egyházfelszerelő és oltárépitő müintézet. Úrasztalterítök, kelyhek,
borkancsók gyártása.

Budapest, IV., Váczi-utcza 41.

S vájjon szólhatunk-e ebben a körben is kellő világossággal, annak veszedelme nélkül, hogy gyermekeinket,
növendékeinket esetleg romlásba ne taszítsuk? Alig
hiszem.
Sem az ismeretközlés, sem az egészségtan szempontja nem lehet tehát az, a melyből ezt a nagyon
kényes és fontos kérdést helyesen elbírálhatnánk. Előtérbe, a legelső sorba kell azért állítanunk az erkölcsi
nevelés szempontját.
Szerintem nem az a legfontosabb, hogy gyermekeink, növendékeink már iskolás korukban tisztában
legyenek a fajfentartás módjaival és a nemi élet egészségtanával ; hanem az a legfontosabb, hogy az erkölcsi
nevelés által fel legyenek vértezve azokkal a kísértésekkel szemben, a melyek őket a nemi élet tekintetében
körülveszik. Azokat az intim dolgokat majd megtanulják
úgy is az életben ; a fő az, hogy mint minden naturaliákkal szemben erkölcsi önmérsékletre igyekszünk őket
nevelni, úgy a nemi élet tekintetében is erre igyekezzünk,
diszkrét és komoly feltárásával azoknak a veszedelmeknek, a melyeknek az ember ezen a téren ki van téve.
De ki tárja fel előttük csak ezeket is? A család,
vagy az iskola ? A feministák szerint az iskola; mivel
a családban ritkán akadnak olyanok, a kik azt kellő
szakismerettel és kellő pedagógiai tapintattal tehetnék.
Szerintem pedig a diszkrét, a komoly felvilágosításra e
tekintetben legelső sorban a család, a szülők vannak
hivatva s csak másodsorban az iskola, s ez is csak
annyiban, a mennyiben az erkölcsi nevelés elsőrangú
feladatát képezi és csak addig, a meddig ennek az erkölcsi
nevelésnek a határa terjed. Azok, a kik e tekintetben
lekicsinylik a szülők szerepét és tapintatát, aligha ismerik
a családi életet s aligha a szülőknek azt a féltő aggodalmát, a mely őket gyermekeik serdülő korában eltöltik.
Nem mondom, hogy a legszegényebb, a legdurvább néposztály körében nem nyer a gyermek már idő előtt is
veszedelmes fogalmakat ezen a téren, a zsúfolt lakások
és az erkölcsi durvaság következtében; de azt merem
állítani, hogy a szülőknek 99°/o -a féltő szeretettel óvja
gyermekeit nemi tekintetben és hogy a csak némileg is
értelmes szülők meg tudják találni a helyes módját
annak, hogy a mikor eljő az ideje, erkölcsi veszedelem
nélkül tárják fel gyermekeik előtt a legszükségesebb
dolgokat.
Mit tehet itt az iskola? Edes-keveset. Sem középiskoláinkat, sem felsőbb leányiskoláinkat nem alakíthatjuk át orvosi fakultásokká, a hol leplezetlenül, pusztán
az ismeretközlés szempontjából traktálhatnánk a nemi
életre tartozó dolgokat. Sem azt nem tehetjük, ha csak
egy szikra pedagógiai és erkölcsi tapintat van bennünk,
hogy miként a növénytanban, úgy az állattanban is ismertessük a fajfentartás szerveit s azok szerepét. Ha ezt
tennők, bizony nem pedagógusok és erkölcsi nevelők,
hanem növendékeink megrontói lennénk. S vegyük még
hozzá, hogy mi lenne az eredmény akkor, ha a feministák
által követelt nemi felvilágosítás az általuk szintén köve-

telt koedukáczioval kapcsolatban történnék?! Lehetne-e
valaki, a ki jót állhatna, még a legnemesebb szándék
mellett is, a felől, hogy 15—18 éves fiú- és leánygyermekek előtt szólván ezekről a kényes dolgokról, tanítása
nem a romlásba, a bűnbe vezetné növendékeit?!
Szerintem tehát a koedukácziót, ha csak jót akarunk, egészen mellőznünk kell a nevelés és tanítás középfokán ; a nemi felvilágosítás dolgát pedig hagyjuk
legelső sorban a család kezében, és az iskolába csak
annyiban vigyük be, a mennyiben az nem az állattan,
hanem legfőképen az erkölcsi nevelés és másodsorban
az egészségtan körébe tartozik.
A ki ezen a határon túl akar menni, az nem tudja,
mit cselekszik, — s ha pedagógusnak vallja is magát,
ezt a nevet nem érdemli meg.
Pedagógus.

TÁRCZA.
Az ó-testamentomi bibliai kritika.
í r t a : Stanley A. Cook.
(Folytatás.)

Annak a skepszisnek, a mellyel az archeologusok
a szövegkritikával szemben viseltetnek, oka főként talán
abban van, hogy nem helyesen fogják fel a históriai
kritika módszerét. Az irodalmi bizonyítékok erejét azonban
teljesen elismerik. Sayce professzor, a ki az archeológia
egyik előharczosa a szövegkritikával szemben, észrevette,
hogy „mindenki tudja, a ki az ó-test. históriai könyveit
tanulmányozta, hogy valamely elbeszélés helyzete még
nem jelenti annak igazi chronologiai helyét; a kompiláló,
a mikor anyagát rendezte, sohasem skrupulizált a felett,
hogy a chronologiát más egyéb tekinteteknek alárendelje."
Ámbár meglehet, hogy Sayce professzor ma már nem
ebben a véleményben van, de magok a tények, a melyeken ez vélemény nyugodott, ugyanazok maradtak és
ugyanolyan jelentőségűek. Sayce az utóbbi időben inkább
a felé a vélemény felé hajlott, hogy lehetetlen valamely,
kompilált okmányt elemeire bontani. Csakhogy az ellenvetéseket valaki egyéni tudásának vagy képességének
korlátozottságára alapítani: nem argumentum, és Sayce
professzor teljesen elárulja, hogy képtelen megérteni
a dolgot, a mely felett pedig ítélkezni akar, akkor, a
mikor meg másfelől teljesen lehetőnek tartja Besant és
Rice kompilált munkái részleteinek a kimutatását. Pedig
szinte felesleges is rámutatni, hogy ez a kettő nem parallel dolog, és hogy a kritika csak azért lehetett eredményes, mivel a Pentateuchusban többféle stílus és felfogás tűnik elénk.
Azok az ú. n. „bizonyítékok," a melyeket Sayce
prof. fel szokott hozni, igen nevezetesek. Ismét és ismét
hangoztatja az írás-tudomány régiségét, mintha bizony
ezzel a felfedezéssel semmivé válnék a szöveg- vagy a
históriai kritikus munkája. Az az állítása, hogy a szövege s ebből folyólag a históriai) kritika azon a felvételen
alapul, hogy az ősidőben nem ismerték az írás mester-

gégét, — oly üreg, hogy szóra sem volna érdemes, ha
ismételten is oly határozottan nem állítaná. Bizonyságképen reámutatni ősi emlékekre és azt hirdetni, hogy a
„kritika theoriája porba omlott", csak arra való, hogy
tévedésbe ejtsen; mert hiszen a bibliai kritika sohasem
erre a felvételre alapította vizsgálódásait, és abból a
tényből, hogy Mózes korában már ismerték az írás
mesterségét, logikusan még egyáltalában nem lehet azt
következtetni, hogy tényleg maga Mózes írta azokat a
könyveket, a melyeket a zsidó tradiczió neki tulajdonít.
Az „emlékek bizonyságának és a képzelődésnek" ez az
összekeverése ellene van a logikának és semmibe sem
veszi a kritikusok ismételt tiltakozását és visszautasítását.
Csupán az a vigasztaló ebben, hogy a téves állításoknak
és a helytelen véleményeknek ezen makacs népszerűsítése, ép úgy, mint maga a kritika, az igazságot nem teheti
semmivé.
Sayce professzor egy alkalommal igen helyesen
mondotta, hogy lehetetlen „a keleti irodalmat megérteni,
a nélkül, hogy magunk is keletiekké ne legyünk, és a
mult idők történetét magyarázni, a nélkül, hogy modern
ruháinkat le ne vessük". Az, a mit Littre követelt és
Renan igényelt magának, hogy Önmagunknak a múltba
visszahelyezésével reprodukáljuk magunkban a mult idők
intézményeit, természetesen lehetetlen; de Sayce prof.
a maga ásta verembe esett bele véleményével, a mikor
nem vette észre elvei természetes következményeit, mert
hiszen, a mint Littre hangoztatta, az is feltétlenül szükséges, hogy „á felfogás modern maradjon". A „modern
felfogás" nélkül lehetetlen megérteni Dávid különböző
jellemképeit, vagy a tradiczió variácziónak számos példáját, és csak ha „magunk is keletiekké leszünk", akkor
vagyunk képesek ezeknek a jelentőségét felfogni és
olvasni őket abban a világításban, a melyben a kortársak
előtt megjelentek. Tényleg, a keleti szokásokkal való
ismeretség teljesen igazolja a kritikai eredményeket; és
talán felesleges is ehhez hozzátenni azt, hogy az archeológus kénytelen elárulni „modern felfogását," a mikor megállapítja az egyiptomi papyrus históriai értékét és konstatálja abban a tendencziózusságot, a mely ellen azonban,
mihelyt az ó-test.-ról van szó, határozottan tiltakozik.
Következésképen Sayce, a mikor a miatt panaszkodik, hogy
az ó-testamentumot úgy kritizálgatják, mintha az valamely modern európai munkája volna: tényleg ellene
mond a modern vizsgálódás amaz elvei alkalmazásának,
a melyeket pedig az összes historikusok, sőt még maguk
az archeologusok is, alkalmaznak.
Az archeológiai és kritikai argumentum ellentétességének felmutatására mint érdekes példa hozható fel
a pátriárkái kor sokat vitatott kérdése. Az a zsidó
tradiczió, hogy a khitteusok már Ábrahám idejében
Kanaánban laktak, megerősíttetését látszik találni Sayce
professzornak az egyiptomi felfedezésekből merített
argumentumában, a mely szerint a Faraók a 12-dik dinasztia első idejében elpusztították „a khitteusok palotáit", és
abban az állításában, a mely szerint „az archeologia

kimutatta, hogy a lachisi és gezeri régebbi földrétegekben
talált színes cserépedények Ősi hazája északi Cappadocia,
és ez hatalmas bizonyítéka a khitteus kultúrának és
kereskedelemnek". Babilóniai felfedezések alapján a
Gen. XXIII. fejezetének tudósítását az Ábrahám korabeli
babilóniai adás-vevési mód hűséges képeként tekintették,
és hogy az emlékek bizonyságát mily fontosnak vették
a Gen. XIV. fejezetében említett nagy invázió hitelességét illetőleg, általában ismeretes dolog. Tekintetbe
véve, hogy a bibliai kritikusok még mindig abban a
véleményben vannak, hogy a héber tudósítások, jelen
alakjukban, sok száz évvel későbbi korból valók, alig
lehetne csodálandó, ha némelyek készek volnának megtagadni a bibliai kritika jogosultságát, a nélkül, hogy
úgy az egyik, mint a másik fél argumentumait részrehajlatlan vizsgálat alá vennék.
Nos, a kritikusok nem tagadják annak lehetőségét,
hogy egy okmány századokkal régibb históriai anyagot
tartalmazhat, mint a melyből az az okmány, jelenlegi
szerkezetében, származott; sőt, ha az ásatások épen
olyan ékiratos tudósítást hoznának is napfényre, a melyben az említett históriai adatok foglaltatnának : a kritikai
álláspont még akkor sem forogna veszedelemben. Azok
a belső sajátosságok, a melyeket a kritikusok kimutatnak,
nem töröltetnének el még ez által az érdekes felfedezés
által sem, ha az csupán ékiratos eredetijét foglalná magában
a meglevő okmányoknak. Robertson Shmith, a ki képességeinél fogva valóban jogosítva van arra, hogy a keleti
szokásokat illetőleg véleményt nyilvánítson, azt mondotta,
hogy „hogy ha szórul-szóra elfogadjuk a Genesisben
található tudósítást, akkor az egy csodálatos életet
mutat fel előttünk" ; mert az, hogy Ábrahám, Izsák és
Jákób az ő atyafiságuktól idegenekként vándoroltak
volna, a nélkül, hogy valamely más rokonság védelme
alá kerültek volna, mint annak alattvalói: „bámulatos
csoda, és ezen a csodán alapul a Genesis minden egyéb
tudósítása is". Valamely ékiratos tábla megmásíthatja-e
ezt a tényt, a mikor maguk az Amarna-levelek azt bizonyítják, hogy a XV. században legalább, Palesztina
oly belső zavarokon ment keresztül, a melyben nincs
hely a csendes és békeszerető pátriárkák számára? Es
ha az archeológiai bizonyítékokat vesszük megfigyelés
alá, kitűnik, hogy az egyiptomi feliratok fordítása téves
(Prof. Breasted); és a cserépedényekből merített bizonyíték igen gyenge lábon áll, részint azért, mert ilyen
módon az egyiptomban talált ambrából azt is lehetne
következtetni, hogy balti törzsek is tartózkodtak ott,
részint pedig, mivel egyáltalában nincs bebizonyítva,
hogy a talált cserépedények valóban khitteus eredetűek.
Nem egyszer ki volt már mutatva, hogy a babilóniai
szerződésekből merített bizonyíték semmi jelentőséggel
sem bir a makhpelai barlang eladására vonatkozó bibliai tudósítást illetőleg, és tanult asszirologusok rámutattak
már arra, hogy a két adásvevési eljárás között jelentékeny eltérések vannak. Végre, a mi a Gen. XIV. fejezetét illeti, semmiféle újabb felfedezés sem küszöbölheti

ki azokat a nehézségeket, a melyeket a meglevő elbeszélések támasztanak és a melyekre a kritikusok véleményeiket alapították. Eddigelé még semmiféle külső
bizonyíték sem került elő, a mely a tudósítás eredetiségét igazolhatná, és az ezzel ellenkező állítások semmibe
sem veszik az asszirologia legújabb bizonyítékait.
Nem nehéz észrevenni alkalomadtán a vonakodást
annak megengedésétől, hogy a bibliai elbeszélések belső
nehézségeket foglalnak magokban, és ha vita tárgyává
lesz ez, vagy amaz a feltevés, a mellyel a nehézségeket
eloszlatni próbálják, mindjárt azt hiszik, hogy a bibliai
kritika megbukott. Az az állítás, a mely szerint a
Mózesnak tulajdonított törvények nagy része Mózes
korán innen keletkezett, archeológiai és szocziologiai
alapokon, históriai mérlegeléseken, az egész ó-testamentom gondos tanulmányozásán, a törvényeknek és a szokásoknak (még a kánonon is túl nyúló) fejlődésén, egy
szóval, oly kumulatív bizonyságokon alapul, hogy azt
megdönteni nem lehet. Kétségtelen, hogy Hammurabinak
felfedezett törvényei (kb. Kr. e. 2250), a mózesi törvényekhez való figyelemreméltó hasonlóságaikkal, megrendítik a
Mózes felől táplált hagyományos felfogást; ós alig hihető,
hogy Sayce prof. úgy tekintse azokat, mint a kritika
ellen alkalmas fegyvert és hogy a tradiczió részéről
olyan kompromisszumot ajánlhatna fel, a mely semmibe
se venné a szocziologiai törvényeket és magának a
mózesi törvénykönyvnek belső bizonyítékait. Csakhogy az
ő Monumental Facts and Higher Critical Fancies czímű
műve, szerencsétlenségére, tele van kolosszális félremagyarázásokkal és hamis argumentáczióval, és a szöveg
kritika ellen intézett támadásai teljes ellentétben állanak
az ő saját historiko-kritikai módszereivel, a melyek a
legnagyobb mértékben „előrehaladottak" ós nem ritkán
határtalanul merészek.
(Vége követk.)

BELFÖLD.
Nyilvános elszámolás a Kovács Albert
síremlékére és árvái részére befolyt
adományokról.
(Folytatás és vége.)

Zelenka Pál evang. püspök 20 K (felében a nev.
alapra), ó-budai ref. egyh. 5 K, Sebestyén Dávid főgimn.
tanár 5 K, Benke István nyug. főgimn. tanár gyűjtőívén:
Csánki Gyula tanfelügy. 5 K, Papp György tanfelügy.
tollnok 2 K, Mihályfi Pál tanító 2 K, Malmos Andor
mérnök 3 K, özv. Veres Gyuláné 2 K, Benke István
7 K, összesen 21 K, dr. Szlávik Mátyás evang. theol.
tanár gyűjtőívén: báró Ghyllány Imre 40 K, Brüll Menyhért 5 K, Dessewffy Pál 10 K, Schmidt Gyula 2 K,
Fest Lajos 5 K, Tahy József 2 K, Pillér Kálmán 10 K,
Hedry Ernő 10 K, Péchy Elek 5 K, N. N. 1 K 50 fill.,
Both Gyula 2 K, Semsey Boldizsár 10 K, Bujanovits
Gyula 10 K, Szinyei Merse Pál 2 K, Kirchmayer Ernő

5 K, Bielek László 10 K, Pulszky Géza 10 K, dr. Szlávik
Mátyás 2 K, összesen 141 K 50 fill., Keresztesi Samu
ref. katecheta 10 K, Biberauer Richárd ref. leik. 6 K,
Székely József ref. leik. 2 K, ifj. Kiss Áron ref. katecheta
1 K, Lic. Kováts Lajos ref. katecheta 10 K, Kovács
Emil ref. katecheta 2 K, Erdős Lajos ref. s.-lelk. 1 K,
Böszörményi Jenő ref. s.-lelk. 2 K, Fábián János ref. leik.
(árváknak) 2 K, Toók Gyula tanító 1 K, Dénes Károly
tanító 50 fill., Zeke Lajos ref. leik. 1 K 50 fill., Koleszár Lajos bánfihunyadi áll. polg. isk. igazgató gyűjtőívén : Koleszár Lajos 2 K, Ravasz György 1 K, Telegdy
Árpád 1 K, Felméry István 1 K, Salgó József 1 K,
Pelle József 1 K, Nagy Benedekné 1 K, Fekete János
1 K, Horváth Irma 1 K, összesen 10 K., Sántha Béla
nyug. főgimn. tanár 2 K, nagykőrösi ref. főgimn. tanári
kara 10 K; Szalay Gyula főgimn. igazgató 3 K, Horváth
József főgimn. tanár 5 K, Huszár György főgimn. tanár 1 K,
dr. Kovács Lajos főgimn. tanár 1 K, Laky István ref. leik.
2 K, Labancz László ref. theol. 1 K, Bene Imre tanító
1 K, dr. Komáromy Lajos tanár 5 K, ujszivaczi ref.
egyház (árváknak) 20 K, Muzsnay Pál ref. leik. 4 K,
Csontos Olivér egyházm. gondnok 4 K, budapesti ref.
theol. akad. ifjúsága 88 K, fogarasi ref. egyh. 4 K,
Decsy Károly ref. leik. 4 K, Müller Lajos főgimn. tanár
2 K, Marton Sándor főgimn. tanár 2 K, Lamperth Gyula
ref. leik. 5 K, Benke István nyug. főgimn. tanár második
gyűjtőívén: Papp György tanfelügy. tollnok 1 K, Csánki
Gyula tanfelügy. 1 K, Mihályfi Pál 1 K, Sipos Samu
1 K, Vajna Mihály 1 K, Csinády Lajos 1 K, Kovács
Dénes 1 K, Jakab Álmos 1 K, Hadnagy Antal 1 K,
Burián Albert 1 K, összesen 10 K, Réthy Lajos tanfelügy. 5 K, Molnár János ref. leik. 5 K, Megyercsy
Béla ref. s.-lelk. 4 K, Csisko János evang. leik. 10 K
(felerészben az árváknak), Sárközy Aurél egyhm. gondnok
gyűjtőívén: Konkoly Thege Lajos 2 K, Pöcze János
2 K, Csíz község 2 K, összesen 6 K, dr. Kováts Gyula
egyet, tanár gyűjtőívén: joghallgatók seg.-egyesülete
2 K, N. N. 20 fill., joghallgatók tud. egyesülete 5 K,
Sefcsik Jakab 2 K, Bérezi Dezső 2 K, Válkai Bertalan
2 K, bölcsészethallgatók seg.-egyesülete 5 K, orsz. nőképzŐ-egyesület leánygimnáziumának iskola-társasága 2 K,
Uhlmann Lajos 2 K ; Lénárd János 2 K ; Zsigmondy
Mihály 2 K, egyetemek kórház-egyesülete 5 K, Kauser
Lipót 2 K, K. Tibor 1 K, Schlick Frigyes 1 K, Bartos
Sándor 1 K, dr. Kováts Gyula 10 K, összesen 46 K
20 fill., Forgács Gyula ref. leik. ^yűjtőívén: Vajna Gábor
2 K. Vass Gábor 2 K, Somi Sándor 2 K, Konta Ferencz
2 K, Kéry Ignácz 1 K 60 fill., Lédeczi Pál 2 K, Kerekes
Gábor 2 K, Kapcsos Mihály 3 K, Böszörményi Pál 3 K,
Forgács Gyula 4 K, összesen 23 K 60 fill., Kinsele Miksa
ref. miss. leik. 5 K, a budapesti ref. theol. önképző-kor
biblika-theol. pályadíjának nyertese, Kovács Albert arezképének Homiletikájához csatolására 30 K, Mészáros
János ref. leik. 8 K, kecskeméti ref. főgimn. tanári kara
10 K, Incze Lajos ref. leik. 10 K, szentesi ref. egyház
5 K, Horváth Ferencz gimn. igazgató 10 K, szolnoki

ref. egyház gyűjtőívén (árváknak): ref. egyház 10 K,
Bagossy Károly 2 K, Szathmáry József 2 K, Csekey
István 3 K, Fekete Benő 2 K, Yárady Miklós 2 K,
Kristóffy László 2 K, Eötvös K. Lajos 2 K, Alexander
János 2 K, dr. Iványi Ede 1 K, Reinheimer Károly 5 K,
Összesen 33 K, zágoni ref. egyh. 5 K, Bodor János
ref. leik. 2 K, Nagy Imre énekvezér 2 K, Csuzz Tamás
tanító 2 K, Gaál Antal tanító 2 IC, Mészáros István 3 K,
Szécsi Károly ref. leik. 3 K, Baksay Sándor püspök
20 K, dr. Hegedűs István egyet, tanár 15 K, Miklós
Géza ref. leik. 6 K. Koczóh László 1 K, dr. Körösi
Manó 10 K, dr. Bartók György ref. püspök 25 K, debreczeni ref. fiúiskola (árváknak) 50 K. — Az adakozások
végösszege: 2997 K 52 fillér.
Ezenkívül a kinyomatott Homiletika eladásából
befolyt, Hornyánszky Viktor bizományos útján, 310 K
48 fill. - f 70 K, összesen 380 K 48 fill.
A takarékpénztárba elhelyezett adományok kamataiból 173 K 72 fill.
Rendelkezésünkre állott tehát összesen 3551K 72 fill.
Ebből az összegből a Homv etika kiadására fordítottunk 813 K 88 fillért;
a sírkőre s annak felállítására 1602 K 40 fillért;
a síremlék megkoszorúzására 40 K-át.
A kiadások teljes összege tehát: 2456 K 28 fill.
Maradvány: 1095 K 44 fill., a mely a Pesti Hazai
Első Takarékpénztár józsefvárosi fiókja könyvecskéjén
van elhelyezve.
Ezenkívül raktáron van még Hornyánszky Viktor
bizományosnál a Homiletikából 396 példány, összesen
1108 K 80 f. értékben, a melyeknek befolyandó ára az
alaphoz fog csatoltatni.
Mint már jeleztük, a fenmaradt 1095 K 44 f. összeg
és a Homiletikák eladásából még várható jövedelem felől
boldogult Kovács Albert özvegye úgy rendelkezett,
hogy abból Kovács Albert nevére a budapesti reform,
theol. akadémián egy alapítvány alkottassék, a melynek
évi kamatai a tanári kar által meghatározandó czélra
fordíttassanak. A tanári kar az intézet nevében' hálás
köszönettel fogadta az özvegynek e nemes elhatározását és az alapítvány felől akképen rendelkezett, hogy
annak évi kamatai a praktika-theologia és az egyházjogtan köréből kitűzendő pályatétel jutalmazására fordíttassanak.
Az alapítvány, kezelés végett a theol. akadémia
pénztárnokának fog átadatni.
A midőn a gyűjtéssel s a kiadásokkal ekképen
nyilvánosan elszámoltunk, hálás köszönetet mondunk az
adakozóknak, s elismerésünket fejezzük ki a Gerenday
Antal és fia czégnek, a mely a díszes síremléket, a
kegyeletes czélra való tekintettel, jelentékeny árengedménynyel szállította és állította fel.
Budapest, 1906 augusztus havában.
A theol. akad. tanári kar nevében
Hamar

István,

•olt igazgató, a gyűjtés kezelője.

Az 1848. XX. végrehajtása tárgyában kelt
kormányleirat és a prot. egyházi közvélemény.
Hogy az 1848. XX. végrehajtása tárgyában a két
prot. egyház közös bizottságához intézett kormányleirat
nem ragadta kitörő örömre sem a ref. zsinatot, sem a
prot. közvéleményt, azt már jeleztük lapunk f. é. 27. és
28. számaiban, s ki is fejtettük, hogy miért? Ez a közvélemény azonban hathatós formában, hivatalos gyűlések
határozataiban, eddigelé csak szórványosan nyilatkozott
meg. Pedig említett czikkeinkben rámutattunk arra is,
hogy mi volna e tekintetben a teendőnk.
Legközelebb a hegyaljai és a brassói evang. egyházmegyék foglalkoztak ezzel az üggyel közgyűléseiken és
egyhangúlag magukévá tettek egy dr. Zelenka Lajos
által szerkesztett határozati javaslatot, a mely a legnagyobb alapossággal mutat reá a kormányleirat fogyatékosságaira és a további sürgős teendőkre. Az elfogadott határozati javaslatot mindenben aláírjuk, annyival
is inkább, mivel nagyon helyesen követeli, hogy a külön
törvény által biztosítandó dotáczióban az „egyházak segélyezése" czímén az állami költségvetésbe felvett egyéb
segélyek is foglaltassanak be, hogy a prot, egyházak
autonómiája sértetlen maradhasson. Igen, azt kívántuk
mi már régen, hogy a lelkészi és tanítói kongrua, a korpótlókok s az iskolák államsegélyei mind foglaltassanak
össze a tőkeszerű dotáczióba, hogy egyházunk és iskoláink tisztviselői kizárólag a mi tisztviselőink lehessenek,
ne pedig félig-meddig a kormánytól függő hivatalnokok.
A míg ezt ki nem vívjuk, addig az egyházi és iskolai
autonomiánkon ütött réseket be nem tömhetjük, s még
a legnagyobb segélyeztetés mellett sem rendelkezünk
teljes önkormányzattal.
A nevezetes határozat így hangzik:
„Az egyházmegyei közgyűlés elismeréssel és megnyugvással veszi tudomásul gróf Apponyi Albert vallásés közoktatásügyi m. kir. miniszter úrnak a magyarországi ág. hitv. ev. és ev. ref. egyházak közös bizottsága
által az 1848. évi XX. t.-czikk tárgyában az 1904.
év folyamán beadott emlékiratra, valamint ugyanazon
bizottságnak az 1904. év októberi kormányelnöki nyilatkozatra válaszolólag az 1904. év deczember hó 6-án
tett újabb előterjesztésére vonatkozóan a m. kir. kormány nevében 1906. év június hó 9-én kelt átiratában
foglalt azt a kijelentését, hogy a fenttisztelt kultuszminiszter úr egyik legfontosabb feladatául tűzte ki, hogy
az 1848. évi XX. t.-cz.-nek végrehajtását, az eddigi tárgyalások anyagának alapul vétele mellett, a hivatkozott
törvény szellemében „állandó rendelkezéssel" kezdeményezze ; valamint, hogy ennek foganatosításakópen hajlandó hozzájárulni ahhoz, hogy a két evangelikus egyház
emlékiratának dotáczió czíme alatt foglalt részében felsorolt czélok közül 1. az egyházi adók rendezésére;
2. az egyházak közigazgatási költségeire; valamint 3. az
országos lelkészi nyugdíjintézetek segélyezésére, az eddigi

költségvetési dotácziókon feliil — és nevezetesen az
1904. évi állami költségvetésbe „egyházak segélyezése"
czímen az érdekelt egyházak javára felvett tételekben
foglalt összegek további és pedig emelhető folyósításának
biztosítása mellett, évi 3 millió korona segély az 1907.,
1908. és 1909. évi költségvetésekbe snccessive emelkedő 1—2, illetve 3 millió korona összegben felveendőleg külön törvény által biztosíttassék.
Tekintve azonban, hogy a szóbanforgó kormánykijelentés az „Emlékirat" első részében, a jogegyenlőség
ós viszonosság czíme alatt felhozottakra vonatkozólag
gróf Tisza István miniszterelnök által az 1904. év október hó 20-án adott nyilatkozatra, valamint a két evangélikus egyház közös bizottságnak erre adott előterjezstésóre utalással:
gróf Tisza István miniszterelnöknek azt a kijelentését, hogy a kormányt kizárólag az a szemppont vezeti,
hogy a törvényesen bevett vallásfelekezetek közötti tökéletes egyenlőség az egész vonalon érvényesüljön, — a
jelenlegi kormány is kötelezően magáévá nem teszi; a volt
kormányelnök által az „Emlékirat" első részében felhozott
sérelmes esetekre vonatkozóan pedig a volt kormány
által folyamatba tett vizsgálatnak mibenlétét és eredményét, valamint a volt kormányelnöknek azt a kijelentését, hogy a szóbanforgó vizsgálatnak befejezése után a
kormány a közös bizottsággal megállapítja „azon irányelveket, a melyek szerint hasonló esetek a jövőben elbirálandók lesznek" — egyenesen hallgatással mellőzi;
tekintve másrészt, hogy az „Emlékirat" második
részében „dotáczió" czíme alatt a két evangélikus egyház közös bizottsága által az egyházak legégetőbb szükségleteinek, az állam pénzügyi viszonyaihoz mérten kíméletes mérsékléssel tett okadatolt számítása szerint a kormányprogram mb a ez idő szerint felvett 3 czím alatt, s
nevezetesen:
1. az elviselhetetlen egyházi adóteher csökkentésének ; 2. az egyházak közigazgatási költségeinek, valamint 3. az országos lelkészi nyugdíjintézeteknek évi segélyezésére kért 2.100,000, — 700,859 K 80 f., — illetve
567,287 korona; a fenti három czímen tehát összesen
3.368,146 K 80 íillér egymagában véve is felülhaladja
368,146 K 80 fillérrel a kormány által különben is csak
successive igért 3 milliónak csekély összegét;
miután továbbá a lelkészek korpótlékára, vallásoktatásra, valamint kulturális és humanitárius czélokra
kért 1.533,100, — 250,000, illetve 620,000 koronát kitevő fedezetlen szükségleteinknek kielégítése ugyancsak
elsőrangú szükségét képezi közegyházainknak; a lelkészés tanárképzéssel, s a lelkészek alapfizetéseinek és 40 évi
szolgálati idő után teljes nyugdíjuknak 2400 koronára
történő felemelésével, illetve megállapításával egyetemben;
hogy továbbá: egyházainknak alapítványszerű dotácziója — a törvényesen bevett többi történelmi egyházaknak nagyrészt a magyar állam bőkezűségéből nyert
fejedelmi alapítványai és alapjaival szemben — az állam
jól felfogott érdekéből is felettébb kívánatos „egyensúly"

által is indokolt, más egyházakat érdeklő feladatoknak
megvalósításától teljesen független; és az állam mai
pénzügyi viszonyaihoz mérten is, kellő jóakarat mellett,
a hozzávetőlegesen szükségelt 12 millió koronát véve
alapul, 12 év folyamán successive nyilván megvalósítható jogos követelése ;
tekintve végül, hogy autonómiánk csorbítatlan fentartása a legutóbbi állami költségvetésbe „egyházak
segélyezése" czímén felvett összes tételeknek a külön
törvény által biztosítandó alapítványszerű állami dotáczióba
leendő befoglalását feltétlenül igényeli; evangélikus egyházaink autonómiájának sértetlen fentartása pedig a
történelem bizonysága szerint oly kiváló nemzeti és
állami érdek, melynek elismerése, fentartára, sőt ha
kell, megóvása is, kétség tárgyát nem is képezheti:
mindezeknek alapján egyházmegyénk azzal a kérelemmel járul az egyházkerület útján közegyházunk
egyetemes gyűléséhez, hogy a magas kormánynál sürgősen
közbenjárván, az „Emlékirat" első részében megjelölt
sérelmes esetekre vonatkozóan annak idején folyamatba
tett vizsgálatnak eredményéről szerezzen tudomást, és
hasson oda, hogy a kormány az idevonatkozó „irányelveknek" megállapítása czéljából a közös bizottsággal
a tárgyalások fonalát minél előbb vegye föl;
másrészt pedig, hogy az állami dotácziókra vonatkozóan igért törvényjavaslat, az 1848. évi XX. t.-cz.
2-ik §-ában lefektetett alapelvekből folyó tökéletes egyenlőség és viszonosságnak kiemelése mellett, egyúttal az
anyagi kérdéseket illetően a fentebb kifejtettek értelmében szerkesztessék, és már a legközelebbi ülésszak
elején az országgyűlés elé terjesztessék."

RÉGISÉG.
Adatok a heidelbergi egyetem magyarországi hallgatóinak névsorához,
(Folytatás.)

De térjünk vissza heidelbergi deákjainkhoz, a kik
közül még egynéhányból kitellett Színnyei szerint két író.
A Magyar írók élete I. kötetének 739. hasábján ezt
olvassuk : „Bedecoridius Dániel, koszorús költő I. Mátyás korában. — Egy latin verse maradt fenn a Deliciae
poetarum Hungaricorum czímű gyűjteményben, mely
1727-ben jelent meg, a nyomtatási hely megnevezése
nélkül."
Ennek az ügyesen verselő poétának nem volt ilyen
különösen hangzó neve, nem is I. Mátyás királyunk humanistái körében forgott: Debreczenben volt 1617—8-ban
rektor, s a neve Kóródi Bedő Dániel. Ugyanaz, a kiről
az írók 1. köt. 748. hasábján ez van megírva:
„Bedő Dániel (koródi), császári koszorúzott költő.
— Munkája: Silloge praeceptorum prosodiae brevissima
methodo concinnata. Heidelbergae, év n. — Debreczenben írt 1618-ban egy dicsérő verset Pareus János
Fülöphöz, midőn ez Janus Pannonius verseit kiadta.

Valamint egy író az is, — az egyetem anyakönyve
szerint Heidelbergben 1616. október 18-án beiratkozott
s még 1618-ban is ott tartózkodó Matthias Jaz-Bereni, —
a kinek három kis dolgozata, még heidelbergi tanulásának is, annál inkább fogarasi lelkipásztoroskodásának
elhallgatásával, így van felemlítve az I. köt. 932. és az
V.
köt. 431. hasábjain:
Ezek közül is kitörölhetjük tehát az elsőt az írók
„Berényi Mátyás. — Munkája: De saeramentis in
sorából.
genere
et de baptismo. Heidelberg, 1617."
Nem nehéz rájönni, hogy két név alatt egy személy„
J
á s z b e r é n y i Mátyás. —Munkái: 1. Theses Theoről, a heidelbergi egyetem anyakönyvében Stephanus
logicae
De
Liberó Arbitrio Hominis Et Gratia Dei. Quas
Pastoris Miscolcinusnak nevezett Miskolczi Pap Istvánról
. . . sub Praesidio . . . Davidis Parei. . . publicae disquivan szó a IX. köt. 17. h. is a következőkben:
sitioni
subjecit Mathias Jaz-Bereni. Heidelberg, 1617.
„Miskolczi (P.) István. — Munkája: Melos Geneth(Ajánlja
Károlyi Zsuzsannának, Bethlen Gábor erdélyi
liacum in natalem puelli lepidissimi Johannis Vatsini, Clar.
fejedelem
nejének, mint pártfogójának). — 2. Disputatio
et. Doctiss. Viri Dni Gregori Vatsini fidelissimi Ecclesiae
Theologica
De Ordine ac Serie Causarum Solutio. Praes.
Kereszturiensis ad Bodrog in Ung. super. Ecclesiastae,
.
.
.
Henrico
Alting. U. ott, 1618. (Ajánlja Keserűi Dajka
ex Dorothea Poli * Vxore dilectiss. íilij primogeniti; ad
XVI. Aug. 1602. nati . . . adiectis amicornm gratulatio- Jánosnak, Bethlen Gábor fejedelem udvari papiának)."
Az első dolgozat, a sákramentomokról, nem önálló
nibus. Gorlicii."
mű,
mint
Szinnyei és reá hivatkozással a Régi magyar
„Miskolczi István, ev. ref. lelkész; 1590-ben a
debreczeni collegium felsőbb osztályában tanult; 1603. könyvtár 1H. kötetében 1192. szám alatt Hellebrant Árpád
jún. 12. a heidelbergi egyetemre iratkozott be. — Mun- írja, hanem csak Pareus Collég. II. 359—360.1. jelent meg.
Heidelbergben 1601. évi október hó 4-én iratkozott
kái: 1. De Sacra Scriptura. Heidelbergae, 1604. — 2. De
lege et evangelio. U. ott. 1605. — 3. De civili et ecele- be az a Ráczkevi István, a kiről a Magyar írók VI. kölesiastiea potestate. U. ott, 1607- — 4. De Saerae Serip- tetének 173. hasábján, meg XI. k. 336. h. a következő
turae Canone, editione, lectione, authoritate, obscuritate, egybevonandó följegyzések olvashatók:
„Kevi E. István. — Munkája: De Liberó Arbitrio.
interpretatione et perfectione. U. ott, 1608 — 1609. (Ezek
Heidelberg,
1603. 446—448. (Pareus, Collég. Theol.)"
mind egy-egy pár lapon a tételekre feleletek. Meg van„Ráczkevi István, miskolczi (Borsodm.) nemes szárnak a marosvásárhelyi ev. ref. collegium könyvtárában)."
mazású,
a debreczeni ev. ref. főiskola tanulója volt, hol
Sőt arra sem nehéz rájönni, hogy ugyanő, már mint
1592-ben
lépett a felső osztályba s onnét a heidelbergi
liszkai pap s a zempléni egyházmegye esperese, még harakadémiára
ment theologiát tanulni. — Munkái: 1. Theomadik néven is előfordul az írók II. köt. 445. h. így:
remata
Ethica
de principiis et differentiis actionum huma„Csulak (Chulyak Dobrai) István, ev. ref. lelkész,
narum;
praes.
Melchiore Adamo, Heidelbergae die 21.
előbb a lisceni (?) egyháznak volt lelkésze, 1629. máj. 2-tól
a zempléni ev. ref. egyházkerület seniora s a főiskola gond- Juli. 1602. — 2. Assertationes Metaphysicae de simplinoka s mint ilyen halt meg 1645 elején. Latinul, görögül cibus passionibus enti unitate, veritate, bonitate; praes.
jól tudott. Az ő idejében kezdték írni a zempléni egyház- Arturo Jonstown. U. ott, 1603.—[3. Theses Physicae de loco;
kerületjegyzőkönyvét; ebbe belejegyezte néhány beszédét, praes. M. Christiano Rumphio. U. ott, 1604. Ajánlotta
melyeket a sárospataki tanárok fölavatásakor mondott." Homonnai Drugeth Bálintnak DIscIto MIsererI évben."
Össze kell vonnunk azokat az adatokat is, a melyeket
A Magyarország vármegyéi és városai sorában mega
IV.
köt. 188. és a VI. köt. 173. hasábjain így találunk:
jelent Zemplén vármegye 328. lapján a neve az esperesek
„ Gyúrói Pál (kevi), theologiai tanuló volt Heiközött: Miskolczi Csula István, 254. 1., a szónokok ködelbergben.
— Munkái: 1. De peccato in genere, 1608.
zött : Csulyak Dobrai István. Egyik írónk sem mondja
nov.
12.
Heidelberg.
(Parei Collég. Theolog. I. U. ott,
meg, miért nevezi Dobrainak is; Szinnyei forrásában
1611.
815—817.
1.)
—
2. De matrimonio errores ponti(Szombathi, História schola Sárospatak 96. 1.) ez a szó
ficiorum
1609.
márcz.
11.
U. ott. (Parei Collég. Theolog.
nincs meg.
I. 860—862. 1.) — 3 . D e vanitatibus Bellarmini circa
controversiam de bonis operibus in particulari oratione,
* Ez a Pólyi Dorottya annak az énekmondó Pólyi Istvánnak
jejunio
et eleemosyna. Lib. I., II., III. 1610. jul. 14. U. ott.
leánya lehetett, a kiről az írók X. kötetében ezek vannak megírva
(Parei
Collég.
Theolog. II. 6 1 3 - 1 3 0 . l.)«
az 1335. meg az 1372. hasábon: „Poli István, énekmondó, 1593-ban
egy éneket szerzett, „gondolkodván magában, az nagy kevélysé„Kevi Pál, ref. tanuló a heidelbergi egyetemen.
get, istentelenséget utálván ő magában." Az ének czíme: História
— Munkái: 1. Continuatio Vanitatum Bellarmini de
Az Iovenianus nevíí Római császárnak, Isten ellen való fölfuvalAntichristo, resp. 2. Dec. 1609. Heidelbergae. — 2. De
kodásáról.
Vanitatibus Bellarmini circa Controversiam de Possibili„ P o l y i István, „Szektsö mentében So-Var nevű faluban".
tate
[!] Reális Praesentiae Corporis Christi sub Speciebus
— Munkája: História. Az Iovenianus nevö Romai Császárnak,
Eucharistiae Libro III. de Euchar. resp. 24. Febr. 1610.
Isten ellen való föl fuvalkodasarol.
(Megjelent: Joh. Phil. Parei Deliciae poetarum Hungaricorum. Francofurti, 1619. cz. munkában.)"
Pareus Dávidnak Heidelbergben 1615- 7. tanítványa
volt s Collegium theologicum-a II. kötetében három disputatiója van közölve. Barátait: Békési P. Andrást, Geleji
K. Istvánt, Pataki F. Jánost stb. stb. sorra megverselte.

66

U. ott. (Pareus, Dávid, Collég. Theolog. Heidelbergae,
1620. 442— 446, 5 1 5 - 1 5 9 . 1.)'
Az író neve a heidelbergi egyetem anyakönyvében
1608. szept. 25. kelettel, ugyancsak elferdítve, így olvasható : Paulus Gymoi Keninus Ungarus, — Pareus Collég.
II. k.-ben, dolgozatai czímében majd Paulus Kevinus,
majd Paulus Gyurou (egykorú igazítással Gyuroy). a tartalomjegyzékben Gynzon.
Épen így össze kell vonnunk az I. köt. 104. h. és
a IX. köt. 629. h. a következőket:
„ Albensis (Gyulafehérvári) János, egyike volt a Bethlen Gábor erdélyi fejedelem által külföldi egyetemekre kiküldött növendékeknek. —Munkája: Theses theologicae de
mundi gubernatione sive dei providentia. Heidelbergae,
1617. (Ajánlja pártfogójának, a fejedelemnek). Üdvözlő verseket írtak hozzá heidelbergi tanulótársai: Geleji Katona
István, Szilvási Márton és Bojthi Weres Gáspár."
Nagy János, heidelbergi egyetemi hallgató, gyulafehérvári (Erdély) származású. — Munkái: 1 .De monachis et perfectione monastica. Resp. 19. Jan. 1616. Heidelbergae, 1620. (Pareus, Dávid., Collég. Theolog. 1620.
II. 270—274. 1.) — 2. De sacramentis in genere et speciatim de baptismo. Resp. 8. Juni 1616. U. ott, 1620.
(Pareus, Collég. Theol. 1620. II. 320—325. 1.)
Az író neve a heidelbergi egyetem anyakönyvében
(1615. nov. 6. kelettel), meg a Szinnyeinél is említett
1617. évi Theses czímlapján (RMK. III. 1190. sz.) csak
Johannes Albensis Transsyluanus Vngarus, de másik két
— Szinnyeinél Nagy János név alatt említett — dolgozatán Johannes Nagy Albensis Transsylvanus Ungarus.
Pareus még egy dolgozatát közölte Collég. II. 357—359.1.,
a mely Szinnyei figyelmét kikerülte.
Nem különben össze kell vonnunk és igazítani is
kell a IX. köt. 535. és 606. h. a következőket:
„Nagy Bálint, ev. ref. theologiai tanuló volt a heidelbergi egyetemen, szentgyörgyi, magyarországi származású. — Munkája: Disputatio De Incarnatione Filii Dei.
Respondens et Author 15 Maij 1613. (Pareus, Collég.
Theol. P. II. Heidelberg, 1620. 91—93. 1.)"
„Nagy István (szentgyörgyi), theologiai tanuló a
heidelbergi egyetemen. — Munkája : Disputatio De Unione Naturarum in Christo et Communicatione Idiomatum.
8. Januar. 1514. (Pareus, Dávid, Collég. Theolog. Heidelbergae, 1620. II. 153. 1.)"
Szinnyei magyarországi származásúnak állítja, de
mi alapon, nem mondja meg; ő maga erdélyinek vallja
magát. Neve Bálint a heidelbergi egyetem anyakönyvében is, — 1612. szept. 11. iratkozott be — meg annak
az 1614. jan. 8. védelmezett dolgozatának Pareus Collég.
II. 153—154. 1. lenyomatott czímében is, a melyet Szinnyei
Nagy István név alatt említ. Amott az anyakönyv IV. köt.
129. levelén így: „Valentinus N. Szentgyorgyj Transsylwanus Hungarus", emitt így: „Respondente et Authore
Valentino Nagy Szentgeorgi Transsylv. Ungaro".
Ugyancsak igazítani való az V. köt. 1147. h. is ez
a név: Kassai (Dávid) Zsigmond. Zsigmond nem kereszt-

neve Kassainak, hanem vezetékneve; keresztneve Dávid.
A Szinnyei idézte források között is például Fraknói:
Pázmány Péter (Magy. Tört. életrajzok 1886.) 8. 1.
Kassai Zsigmond, — Hellebrant a RMK. III. 665., 682.
sz. a. stb. Sigemundus — Dávidnak nevezi; ő maga
latin nyelvű dolgozatai czímlapján Dávid Sigemundus
Cassoviensis-nek írta magát (RMK. III. 667., 668., 683.
sz.); a heidelbergi egyetem anyakönyvében 1577. szept.
26. — nem jött tehát haza Wittenbergből, mint Szinnyei
állítja! — Dauid Sigismundus Cassouiensis Vngarus-nak
van bejegyezve.
S helyesbítendő az I. köt. 643. h. ez az adat:
„Bartholomaeus Mihály, (sághi). — Munkája: De
ecclesiae jusque notis, (respondit 1615.) Heidelberg, 1620."
írónk a Szinnyei említette dolgozata czímében így
van megnevezve: „Respondente Michaele Bartholomaei
Saghi Ungaro. 26. Febr. 1615." ; egy másik dolgozatáéban. De peccato, eiusque causa, a melyet Szinnyei nem
említ, így: „Respondente Michaele B. Saghi Ungaro. 24.
Junii. 1615." ; Heidelbergben, az egyetem anyakönyvének
bejegyzése szerint, 1614. jún. 17-én igy iratkozott be :
„Michael Saghi Ungarus". Neve tehát Sághi Mihály. A
Bartholamaei megkülönböztető névhez úgy juthatott, mint
a Heidelbergben 1609. május 30-án beiratkozott Johannes Matthaei Samaraeus a magáéhoz, a kiről tudjuk, *
hogy Máté galgóczi papnak volt a fia s Pareus Collég.
II. 413. és 520. 1. röviden csak Samarjai Jánosnak van
nevezve, míg ő maga leggyakrabban Johannes M. Samaraeusnak írta magát. Bizonyosan azonos azzal a Sághi
Mihállyal, a ki aranyos-medgyesi papságából jutott Szatmárra, a hol 1633-ban Borosjenei Mihállyal és Debreczeni
Póka Istvánnal együtt gondozta a népes és virágzó református egyházat (Spat. Füzetek 1860. évf. 214. 1.).
Ez a két kis dolgozata Pareus Collég. II. kötetében jelent
meg; az első sem önállóan, mint Szinnyei írja: ez a
207—208., amaz a 225—228. 1.
Nem önállóan jelentek meg Borzási Péter dolgozatai sem, a mint Szinnyei közleményéből gondolni
lehetne. Áz írók I. köt. 1273. hasábján ugyanis ezt
olvassuk:
„Borzási C. Péter evang. ref. tanuló Heidelbergában. — Munkái: 1. De vanitatibus Bell(armini) circa
controversiam de clericis (Libro I. 465—466). Heidelberg, 1611. — 2. De vanitatibus Bellarmini circa controversiam de gratia et liberó arbitrio (Libro I. et II.
557—561.). U. ott, 1611. (Mindkettő 1609. disputatiója.)"
Pareus adta ki ezeket is Collég. II. kötetében a
következő homlokírással: „De vanitatibus Bell[armini] circa
controversiam de Clericis.^ Libro I. Respondente Petro C.
Borzasino. Ungaro. 28. Novemb. 1609." (465—466.1.) és
„De vanitatibus Bellarmin icirca controversiam de gratia et
liberó arbitrio. Libro I. et II. Respondente Petro Borzasino Ungaró, 19. Maii, 1610" (557—561. 1). Heidelbergben 1609. aug. 25 iratkozott be és pedig így: „Petrus
Czopa — Teutsch szerint Czapa — Borzasinus Ungarus."

Gyöngyösi Kiséri Andrásnak Positiones theologicaejét De uno vero Deo et sacro-sancta trinitate, a mely 12
4r. lapon 1615-ben jelent meg Heidelbergben (RMK
III. 1151. sz.), Szinnyei az írók IV. köt. 47—48. h. életrajzban hibásan Pareus Collég. 1—12. 1. kiadottnak
állítja.
Hogy a mi az V. köt. 1071—1077. h. a Károlyi
Andrásokról van írva, szintén javításra szorul, kétségtelennek találja, a ki a heidelbergi egyetem magyar
tanulóinak névsorára tekint. Köztük van ugyanis egy
1586. szept. 23. beiratkozott Andreas Carolinus Pannonius,
a ki előzőleg a vittenbergi magyar coetusnak seniora
volt és mint jó verselő, barátjainak, Laskai Csókás
Péter wittenbergi deáknak De homine czímű könyve
(megjelent Wittenbergben 1585-ben), valamint Fegyverneki
Izsák heidelbergi deáknak a Marloratus Thesaurus-ából
készített s először Baselben 1586. kiadott Enchiridion-a
mellé magasztaló és bizonyosan más mindenféle alkalomra
is sok egyéb költeményt írt. Nincs tehát sem arra semmi
szükség, hogy az Enchiridion 1610. évi baseli kiadása
mellett is lenyomtatott versének újra megírásáért Szinnyeivel 1610-ben Baselbe az egyetemre utaztassunk egy másik
Károlyi Andrást, és legkevésbbé, hogy épen azt, a ki
1616. júl. 27. iratkozván be a heidelbergi egyetemre, a
vers első megjelenése idején nagy valószínűség szerint
még meg sem született; sem arra nincsen semmi ok,
hogy 1588-ban Sárospatakra tanárnak ugyancsak Szinnyeivel azt a Károlyi Andrást vigyük, a ki egy egész emberöltővel előbb, 1556-ban látogatott el Wittenbergbe.
(Folyt, következik.)

IRODALOM.
Az állatok világa, Brehm Alfréd „Tierleben"
czímű korszakos nagyművének magyar fordítása ismét
gazdagodott két füzettel, a 179. és 180-dikkal. A füzetek
a X-dik kötetbe tartoznak és folytatják az alsórendű
gerincztelenek ismertetését. A 179. füzet az ágascsápú
rákok életének leírásával kezdi és a tízlábú polipok közé
tartozó szépia bemutatásával végzi. A 180. füzet folytatja
a tízlábú polipok ismertetését, azután pedig a négykopoltyús polipokot ismerteti. Áttér ezután a haslábúak
vagy csigák ismertetésére, s ezeknek rendeiből a füzetben
a szárnylábú és a hátulkopoltyús csigák leírását találjuk.
A füzetek ára 80—80 fillér; megrendelhető a kiadó
Légrády Testvéreknél (Váczi-körút 78.)

EGYHÁZ.
Lelkészválasztás. A várpalotai evang. gyülekezet
Mohácsy Lajos gergelyi lelkészt választotta meg lelkipásztorává.
Lelkészbeiktatás. A lőcsei evang. gyülekezetben
f. hó 5-én foglalta el hivatalát az új lelkipásztor: Illgen
Antal. A hivatalos beiktatást Weber Sámuel főesperes
végezte. — A szentmártonkátai ref. gyülekezet, mint már
jeleztük, f. hó 5-én fogadta kebelébe új lelkipásztorát:
dr. Székely Józsefet. Az új pásztort Szilády Áron, halasi

lelkész iktatta be hivatalába. Dr. Székely József Ján.
evang. 21:15—17. versei alapján tartotta meg beköszönő
beszédét, fejtegetvén annak szükségességét, hogy a pásztor szeresse mesterét, s felmutatva egyszersmind azokat
a nehézségeket is, a mellyel a Krisztusnak eme szeretése jár. Az egyházközség szeretettel üdvözölte új pásztorát ; sőt résztvettek a gyülekezet örömében a község
r. kath. vallású tagjai is, plebánusukkal élükön. Nyájnak és pásztornak őszintén kívánjuk az egymáshoz és
Krisztushoz való szeretet boldogságát.
Esperesbeiktatás. A tolnai ref. egyházmegye f. hó
2-án Szekszárdon megtartott ülésében iktatta be hivatalába új esperesét: Kátay Endre, dunaszentgyörgyi lelkészt. Az új esperest szívesen köszöntjük!
Torony- és liarangszentelés. Az edvei evang. leányegyház július hó 29-én adta át rendeltetésüknek újonnan
épített tornyát és abba elhelyezett harangjait. Az
ünnepélyes istentiszteleten Rózsa Sándor, a beledi anyaegyház lelkésze imádkozott, a felavató alkalmi beszédet
pedig Farkas Mihály esperes mondotta.
A temetkezés szabadságának biztosítása. A magyarországi baptista szövetkezeti bizottság panaszt emelt
gróf Andrássy Gyula belügyminiszternél a miatt, hogy
egyes községekben, a hol községi temető még nincs, a
felekezetükhöz tartozó halottak eltemetése elé, különböző czimeken, jogtalanul akadályokat gördítenek. A
belügyminiszter most, figyelemhe véve a panaszt, az öszszes törvényhatóságokhoz intézett leiratában reá mutat
arra, hogy 1867. évi XIV. törvényczikk a községek kötelességévé tette az arról való gondoskodást, hogy a temetkezés szabadsága mindenesetre biztosítva legyen. Felhívja a miniszter a leiratban az összes törvényhatóságokat,
hogy ügyeljenek a törvény emez intézkedésének pontos
megtartására. Gondosan,kell ügyelnie arra a törvényhatóságnak, a felekezetek közötti béke érdekében is, hogy
a temetések lefolyása semmiféle kegyeletsértő módon
megzavartatást ne szenvedjen. Gondoskodnia kell a törvényhatóságnak arról is, hogy ott, a hol a meglevő felekezeti temetőkbe más felekezetbeliek holttesteinek az
eltemetése akadályba ütköznék, községi temetőket alakítsanak.
Egyházi értekezlet. A vértesaljai ref. egyházmegyének alsó és vaálvidéki köre július 31-én, Székesfehérváron
tartotta meg ez idei együttes egyházi értekezletét Koncz
Imre esperes elnöklete alatt. Lévay Lajos sárkeresztúri
lelkész „A Kálvin-szövetség és a szoczializmus" czímen
szabad előadást tartott, a mely élénk vitát keltett. Mindazáltal végül kimondatott, hogy az értekezlet a Kálvinszövetség megalakulását örömmel üdvözli s felhívja a
lelkészeket és híveket a szövetségbe leendő belépésre;
tagjainak pedig figyelmébe ajánlja a szocziális kérdéseknek úgy elméleti, mint gyakorlati tanulmányozását s
a szocziális irányú tevékenységet, mind az egyházi, mind
a társadalmi téren, de mindenkor az evangélium szellemében, a keresztyén szeretet és igazságosság lelke által
vezéreltetve. A stóla-rendezés tárgyában kiküldött bizottság javaslata alapján a palástdíjak egyöntetűen állapíttattak meg; azonban csak hivatalváltozás esetében fog
az új szabályzat fokozatosan életbe lépni. A Kálvineum
épület-tervezetét, bár többen önálló épületet szerettek
volna, elfogadták s az egyházkerületnek is elfogadásra
ajánlják. A parokhiális könyvtárakról szóló szabályrendelet-tervezetet is magáévá tette az értekezlet. A lelkészi
és tanítói díjlevelekben foglalt naturáléknak pénzre változtatását nem, de a díjlevelek egyes tételeinek az ú j
pénz- ós mértékrendszer szerint való átalakítását szükségesnek találta az értekezlet. Mivel a nagy munkaidő-

ben való gyűlésezés az egyházaknak mind lelkészi, mind
tanítói, mind világi képviselőire felette hátrányos: az
értekezlet felkérendőnek tartja az egyházmegye útján a
kerületi közgyűlést, azon régebben hozott s érvényen
kívül mindeddig nem helyezett kerületi határozatnak
további fentartására, mely szerint a kerületi közgyűlések
rendszerint október hó második felében tartassanak.
Egyébként az egyházi értekezleten való megjelenés minden lelkészre nézve kötelező lévén, felhívattak a tagok,
hogy netaláni elmaradásukat jövőre előlegesen, illetőleg
hirteleni akadályoztatásukat utólagosan igazolni el ne
mulasszák. Az egyházmegyei értekezlet és közgyűlés az
idén szokatlanul korán, aug. 14. és 15-én fog Kápolnásnyéken megtartatni.
Protestáns papi kongresszus. A Magyar Szó
hasábjain az utóbbi hetekben újból szóba került a protestáns papi kongresszus eszméje. Előre bocsátjuk, hogy
az eszmének, mint ilyennek, a legmelegebb barátai voltunk és vagyunk. A külföldi protestáns egyházakban,
részint mint papi, részint mint egyesületi kongresszusok,
egészen rendszeresek az ilyenek. Ünnepnapjai ezek az
illető hazai protestáns egyházaknak, s lapunk Külföld
rovata rendesen ismertetni szokta azokat a nagyfontosságú, egyházi, iskolai és szocziális kérdéseket, a melyek
ezeken tárgyalás alá kerülnek. Mi, magyar protestánsok,
együttesen és külön-külön, híjával vagyunk az ilyen
kongresszusoknak. A mi egyháztársadalmi érintkezésünk
csak az egyházmegyei és a kerületi értekezletekre határolódik ; bár egész serege van az egyházmegyéknek, s
vannak kerületek is, a hol még ezek az értekezletek
sincsenek rendszeresítve. De ha még rendszeresítve vannak is, mily szegényes ezeknek a programmjuk, a külföldi testvéregyházakéhoz képest. Legtöbbnyire csak apró,
lokális kérdések kerülnek rajtok megvitatás alá. Nagyobb,
egyetemesebb kérdések felvetését csak elvétve látjuk.
Akkor is az előadó elmondja véleményét, & az, a legtöbb esetben vita nélkül, „köszönettel tudomásul vétetik
és jegyzőkönyvbe foglaltatik". Punktum. A helyzet e tekintetben nemcsak nem örvendetes, hanem épen kétségbeejtő. Segíteni mindenesetre kellene abajon. De vájjon az
egyetemes protestáns papi kongresszuson s annak tárgyai
között az anyagi kérdések tárgyalásán, az államsegélyen
kezdjük-e, mint a hogy a kongresszus hívei sürgetik?
Ismételten hangoztatjuk, hogy a legnagyobb örömünk
telnék benne, ha a prot. papi kongresszusokat rendszeresítve látnánk. De kimondjuk azt is, hogy azokat csak
szilárd alapokon állóknak s nem efemereknek, hanem
rendszereseknek szeretnénk látni. Az alapokat az egyházmegyei és kerületi komoly értekezleteknek kellene
megvetni hozzájok. Ezeken kellene megvitatni s megjelölni azokat a valóban fontos kérdéseket, a melyek az
egyetemes kongresszusokon évről-évre megvitatandók
volnának. S nagy gonddal kellene ezeket előkészíteni,
hogy komoly, méltóságos, a valódi közvéleményt kifejező
kongresszusok legyenek azok, ne pedig fejetlen s a fejetlenség miatt hatástalan összejövetelek. S még hozzá
valamit, a mi nem lényegtelen. Ez pedig az, hogy ne
csak az anyagi kérdések, ne csak a papi fizetések és
korpótlékok rendezése hozza emóczióba lelkünket, a mikor
az egyetemes kongresszusokat sürgetjük, hanem a belső
egyházi élet nagy kérdései is. Nagyon tudjuk, hogy a
magyar prot. papság legnagyobb részének anyagi helyzete igen nyomasztó, s erőnktől kitelhetőleg törekszünk
is arra, hogy ezen segítsünk követeléseink komoly hangoztatásával. De másfelől azt is hangsúlyoznunk kell,
hogy előttünk nemcsak a pásztorok, hanem a nyáj valláserkölcsi és anyagi érdekei is lebegnek s csak mind-

két fél érdekeinek harmóniában tartása mellett vagyunk
hívei a prot. papi kongresszusnak. Az olyan hang, a
milyen egyik, a kongresszust sürgető czikkben ütötte meg
füleinket, a mely szerint az egyházak és a nép inkább
várhatnak még pár évig, mint a papok, mert ha eddig
viselték és viselhették a terheket, néhány óv még
nem dönti őket a porba stb. — megvalljuk, nem kedves
előttünk. Pásztornak, nyájnak, szerintünk, egy az érdeke,
s a nyájban a pásztorokkal szemben megrendült bizalom
csak úgy állítható helyre, ha a nyáj azt látja, hogy a
pásztor a saját érdekét nyájáéval elválaszthatatlanul
összekapcsolja s együtt szolgálni igyekezik. — Bár megvalósulna hát az egyetemes papi kongresszus; de úgy,
hogy az ne csupán papi, hanem egyházi kongresszus is
legyen, a mely pásztor és nyáj valláserkölcsi és anyagi
szükségletének egyforma kielégítéséről gondoskodjék!
Az 1848. XX. végrehajtása módja felett ír a
Sárospataki Ref. Lapok két legutóbbi számában egy
zsinati képviselő. Komoly, higgadt a beszéde, helyes
nyomon járó a fejtegetése, a melynek végeredménye
az, hogy a 48. XX. végrehajtása tárgyában alkotandó
törvény ne csak egy néhány, a kormányhoz közel álló
főgondnoknak és világi embernek, s ne is a két testvér
egyház közös bizottságának a hozzászólása és informácziója alapján szerkesztessék meg, hanem ebben a legnagyobb mértékben életbevágó kérdésben a zsinatok
mondjanak véleményt és fejezzék ki az egyház közóhajtását. A végrehajtás azon módját, a mely a kormányleiratban jelezve van, nem helyesli; hanem szerinte oda
kellene törekedni, hogy a végrehajtás tőkében való
dotáczióval történjék. Gondot kellene fordítani továbbá
arra, hogy a végrehajtással kapcsolatban az eddig különböző czímeken adott állami segélyek kumuláltassanak, és
pedig oly módon, hogy az autonómiának ma tényleg
fennforgó erős sérelmei orvosoltassanak ós az egyházi
és iskolai hivatalnokok ne félig-meddig állami, hanem
kizárólag egyházi, független hivalnokok maradjanak.
Mi, a magunk részéről teljesen aláírjuk a zsinati képviselő úr véleményét. Szívünk mélyéből óhajtanánk is,
hogy a szerint történnék meg a végrehajtás. Engedjen
meg azonban a zsinati képviselő úr, de ki kell mondanunk, hogy véleménye nagyon hasonlít a post festa
cantaláshoz. Mi már nem egyszer s évekkel ezelőtt
elmondottuk mindazokat, a miket most ő hangoztat; de
szavunk nem hatolt el, nem csak a czikkeiben többször
emlegetett vezető emberekhez, de még a zsinati képviselőkhöz sem. Bizony, egyik legfőbb bajunk az, hogy
nem előre, hanem csak utólag gondolkozunk, s nemcsak
magunk, hanem csak néhányak által akarjuk dolgainkat
intéztetni. S a mikor már megvan a baj, akkor panaszkodunk csak, — de már hiába!
Pánszláv református pap Amerikában. Már van
pánszláv református pap is Amerikában, a hol, ha csak
üzletből is, már annyi magyarországi szemináriumban
nevelkedett római és görög lcatholikus pap állt a pánszláv propaganda zászlaja alá. A pánszláv református
papot Rev. K. V. Molnárnak hívják. Mint az Amerikai
Magyar Reformátusok Lapja írja, Molnár ez ideig Csikágóban, a magyar református egyházak jórészét is segítő
Reformed Church fönhatósága alatt működött. Molnár
ivadéka ama magyar lelkészek egyikének, a kik a mult
század elején a sárospataki főiskolából mentek ki Csehországba, hogy ott a református egyház fejlődését előmozdítsák. Molnár ereiben tehát magyar vér csörgedez
s már csak ez oknál fogva is általános megbotránkozást
szült, hogy a tótul is beszélő református magyar nép
között kibontotta a pánszlávizmus zászlaját s mint a

Presbyterian Church fönhatósága alatt működő pap nyíltan a magyarság ellen izgat. Molnár, a kivándorlók egyik
főfészkében, Bradockban (Pa) épített templomot. Munkája veszedelmes, nemcsak azért, mert árt a mi református egyházainknak, melyeknek kebelében eddig békében buzgólkodtak a magyar és tót ajkú református
magyarok, hanem főkép azért, mert a nemzetiségi kérdés
bolygatásával és a faji gyűlölet szításával üszköt dob
a magyar és tót ajkú reformátns magyarok közé. Zászlóbontása ügyes és czéltudatos sakkhúzása a pánszláv propagandának. Ölbetett kézzel tehát az amerikai magyar
református egyházak elöljárói nem nézhetik Molnár zászlóbontását s kötelességük minden erejükkel oda hatni,
hogy a Presbyterian Church, melynek támogatását Molnár
élvezi: átlásson a szitán s még csirájában elfojtsa azt a
munkát, melynek czélja nem a Krisztus egyházának a
szolgálata, hanem csakis a pánszláv izgatás. Molnár zászlóbontásáról egy tót nyelven írt brosúrában ad hírt ; a
melyből közöljük a következő sorokat: Minek támogatnánk mi, tótok magyar templomokat, mikor lehet saját
tót templomunk is? Minek adnánk a mi tót pénzeinket
annak a népnek, a mely minket annyira "letaposott az
ó hazában s mai nap is igázza szülőinket, testvéreinket,
rokonainkat és másokat? Mikor tett a magyar valami
jót a tótnak? Mikor juttatott neki valamit az ő szívességéből ? A tótok iránt való szeretet a magyarok részéről
már eléggé ismeretes! Minden tót, a ki támogatja a
magyart (bármely móddal), az megtagadja saját nemzetét, érdemetlen lett arra az életre, a melyet neki az ő
tót anyja adott.

legközelebb a párisi bíboros érsekhez intézett apostoli
köriratában újból tiltakozni fog a konkordátumnak egyoldalú felbontása és a szétválasztási törvények szelleme
ellen. Ezzel egyidejűleg utasítani fogja a pápa a franczia püspököket, hogy a plébániánkinti kultuszegyesületeket haladéktalanul alakítsák meg. Vannak, a kik aggodalmaskodnak a tekintetben, hogy a pápa ebbeli utasítását
követni fogják-e az egész országban, de a franczia
püspököktől érkezett jelentések nyomán Rómában biztosra
veszik, hogy majdnem kivétel nélkül minden plébános
engedelmességére számíthatnak. Azt is remélik, hogy a
franczia kormány nagyon fog örvendeni, ha a kultuszegyesületek megalakulása minden rendbontás nélkül fog
lefolyni.

I s K 0 L A.

Értesítés. A tiszai ág. hitv. evang. egyházkerületi
eperjesi kollégium főgimnáziumában a beiratások szeptember 3- és 4. napjain történnek; a tanítás szeptember
5-ón kezdődik. A javító-, felvételi és magánvizsgálatok
augusztus hó 30. és 31-ik napján folynak le. A tandíj
az egész tanévre 40 K, mely két részben fizethető: a
beiratáskor és február hó 1-én. Ezenkívül minden tanuló
fizet vegyes-díjak czímen 13 K-t, illetve az először beiratkozok 17 K-t. A mult iskolai évben 36 tanuló részesült
egész, illetve fél tandíj elengedésben, vallásfelekezeti
különbség nélkül. A koll. főgimn. növendékei vallásfelekezeti különbség nélkül részesülhetnek a kollégiumi tápPapok a parlamentben. Az országgyűlési képvi- intézet kedvezményeiben. A tápintézet egész évi díja
selők között összesen 34 pap-képviselő van. Legnagyobb ebédért és vacsoráért 160 K, csupán ebédért 90 K. Ezen
számban a róm. katholikus papság van képviselve; kép- díjakból elengedésnek is van helye. A főgimn. tápdíjviselőinek száma 22. Protestáns pap van 10; ezek közül elengedéseknek összege a mult évben 800 K. Intézeti
ref. 8, ág. ev. 2. A görög keleti felekezetet 2 pópa és más jellegű ösztöndíjat, prémiumot élvezett a mult
képviseli. A papképviselők pártállás szerint így oszlanak tanévben 43 tanuló 3135 K összegben.
meg: Róm. Tcatholikus papok. A néppárton: Artim Mihály
Az orsz. ref. tanáregyesület közgyűlésére seré(Zboró), Csernoch János (Szakolcza), Csizmazia Ferenez nyen folynak az előkészítő munkálatok, mind a debre(Szempcz), Ernszt Sándor (Várna), Giesswein Sándor czeni ügyvezetőség körében, mind Sárospatakon. A f.
(Magyaróvár), Karácsonyi Sándor (Arany os-Maróth), hó 27—28-án megtartandó gyűlésre már is nagy számmal
Molnár János (Eszterháza) ós Wildfeuer Károly. A füg- jelentkeztek a résztvevők, és a sárospatakiak a leggetlenségi párton: Dudics Endre görög-katholikus (Huszt), nagyobb odaadással buzgólkodnak azon, hogy vendégeiket
Hock János (Kecskemét II.), Kaufmann Géza (Ugod), igazi magyaros vendégszeretettel fogadják. A közgyűlésen
Lévay Mihály (Nagy-Abony), Markos Gyula (Peér), az egyházkerület képviseletében meg fog jelenni Kun
Szentkirályi Zoltán (Szilágycseh), Török Ferenez (Csik- Bertalan püspök és jelen lesznek a sárospataki iskola
karczfalva), Török Kálmán (Gyöngyös) és az utóbb meg- gondnokai is. A közgyűlést Dóczi Imre elnök fogja megválasztott Filipich Lajos (Csáktornya). Az alkotmány- nyitni. Felolvasásokat tartanak: Sinka Sándor „A tanár
párton : Mihálovics Endre (O-Becse) és Teszelszky József egyéniségéről",Radácsi György „Arégi pataki diákéletről,"
(Nagybittse). A nemzetiségi párton: Jehlicska Ferenez s Marton Sándor „A középiskolai reform-törekvésekről".
(Bazin), Juriga Nándor (Stomfa) és Kollár Márton (Nagy- Bemutatásra keriil az Iskolatörténeti Adattárnak Thury
szombat). Ev. ref. és ág. ev. lelkészek. A függetlenségi Etele által szerkesztett I-sŐ kötete, továbbá a gimn. I. oszpárton : Bakó József (Enying), Bohus Károly (Pancsova), tálya számára dr. Gulyás István és dr. Mitrovits Gyula
Illyés Bálint (Báránd), Irsay Ferenez (Gyalu), Kecskeméty által szerkesztett olvasókönyv, ós szóba jön a prot, ifjúFerenez (Békés), Marjay Péter (Hosszúpályi), Rigó Lajos sági lap ós az egyesületi folyóirat kérdése.
(Bihar), Szabó Károly (Szekszárd) ev. reformátusok és
Állami iskola és felekezetiessóg. Gróf Apponyi
Veres József (Orosháza) ág. ev. A nemzetiségiek pártján: Albert kultuszminiszter, dr. Halász Lajos interpelláczióBella M. Methód (Liptó-Szent-Miklós) ág. ev. Görög keleti jára adott válaszában kijelentette, hogy: „A kormány
pópák. A nemzetiségiek pártján: Dámján Vazul (Kőrös- nem engedi belevinni az állami iskolába a felekezetisóg
bánya) és Popoviciu György (Lúgos).
kinövéseit." Szépen hangzik ez a kijelentés a miniszteri
A pápai szék és a franczia kormány. A Rómából székből; csak az a baj, hogy a tények nem ezt igazolják.
érkező tudósítás szerint már befejezték a szétválasztási Azok a protestáns papok és vallástanárok, a kik az
törvény következtében szükségessé vált tárgyalásokat. állami iskolákban tanítanak, ritka kivétellel mindenütt
Az evégből Rómába idézett franczia püspökök és papok azt tapasztalhatják csak, hogy bizony az állami iskolák
mind visszatértek hazájukba és az ezektől nyert infor- szelleme nagyon is felekezeties. A róm. kath. hitoktatókmácziókat a pápai bizottság végigtanulmányozta s az nak mindenben előnyük van s ezt az előnyt ügyesen
ezek alapján készült véleményes jelentését már felter- ki is tudják használni. Az utóbbi időkben pedig szervezik
jesztette a pápához. Nagyon valószínű, hogy a pápa már mindenfelé az iskolákban a Mária-kongregácziókat, és

pedig miniszteri helybenhagyásai, minek folytán bizony
az állami iskolák erős felekezeti színezetet nyernek, —
a felekezetiesség kinövéseivel együtt. — írjuk pedig
ezt abból az alkalomból, hogy a Nemzeti Iskola hasábjain egy róm. kath. apa maga panaszolja fel azokat a
felekezetieskedő kinövéseket, a melyeket a Mária-kongregácziók fakasztanak az állami iskolákban. Ajánljuk a
felszólalást a miniszter úr figyelmébe!

GYÁSZROVAT.
Ádám Gerzson. Lapunk zártakor vettük a szomorú
hírt, hogy Ádám Gerzson, a nagykőrösi ref. főgimnázium
nyug. tanára, királyi tanácsos, egyházkerületi tanácsbiró,
hosszas gyengélkedés után f. hó 9-én elhunyt. Temetése
f. hó 11-én d. u. ment végbe. Addig is, míg az elhunytról
érdemei szerint megemlékezhetnénk, kegyelettel tesszük
le sírjára az elismerés koszorúját.
Legyen áldott emlékezete!

ADAKOZÁS.
1905. decz. 22-dikétől 1906- júl. 31-ig a következő
adományok küldettek be lapunk szerkesztőségéhez:
I. A Prot. Árvaházra: Nagyszelmenczi ref. konfirmáltak, Szabó Endre esperes útján, 2 kor. 68 fill.,
gyöngyösi ref. egyház 6 kor. 60 fill, gerjeni ref. egyház
4 kor. 20 fill., bölcskei ref. kofirmáltak 3 kor. 10 fill.,
felsőbaranyai ref. gyülekezetek, Dányi Gábor esperes utján
42 kor. 28 fill. + 26 kor. 98 fill., összesen 69 kor. 26 fill.,
gerjeni ref. konfirmáltak 4 kor., kajászószentpéteri konfirmáltak 7 kor. 90 fill., dunaszentgyörgyi konfirmáltak
7 K. 30 fill., hatvani ref. konfirmáltak 2 kor., pirosi
ref. konfirmáltak 7 kor. 24 fill., Mocsy Mihály üllői ref.
lelkész adománya és gyűjtése 8 kor., ercsi-i konfirmáltak
10 kor. 10 fill., kákicsi ref. konfirmáltak 2 kor. 50 fill.,
összesen : 134 kor 88 fillér.
II. Dunamelléki lelkészárvák szeretetházára: Gerjeni
ref. egyház 3 kor.
III. Nagypénteki Ref. Társasaság javára: Nagyigmándi ref. egyház 4 kor. 21 fillér.
IV. Bethlen Gábor-kör javára: Nagyigmándi ref.
egyház 5 kor. 04 fillér.
V. Temesvári siketnéma intézet javára: gr. Festetits
Gyuláné, Wildon, 20 kor.
Mindezen adományokat a szerkesztőség az illető
helyekre eljuttatta.

KÜLÖNFÉLÉK.
A szász evang. egyház és a halotthamvasztás.
Most, hogy a halotthamvasztásról szóló törvény életbelépett, a szászországi ev. egyházi hatóságok is napirendre vették a kérdést, hogy a lelkészek a lialotthamvasztással szemben milyen magatartást tanúsítsanak. Az
egyházi hatóságoknak erre vonatkozó határozatáról a
Neues Sáchsisches Kirchenblatt ezeket írja: „Minthogy
a legközelebbi időben a halotthamvasztások száma
jelentékenyen növekedni fog, az egyháznak ismételten
meg kellett állapítania, hogy milyen állást foglaljon el
azokkal szemben. A szász lelkészeknek szabad ilyen
gyászszertartásokon a rendes ornátusban résztvenniök,
mielőtt a koporsót a házból kiviszik. Most már csak az

a kérdés, hogy a lelkész ugyanilyen hivatalos tevékenységet fejtliet-e ki a kápolnákban is, a hol a halotthamvasztó kemenczék fel vannak állítva? A szinódus
az egyház érdekeit nem istápolhatja jobban, mint hogyha
a már meglevő ténnyel szemben nem tanúsít ellenséges
magaviseletet, s nem bélyegez hitetleneknek vagy az
egyház ellenségeinek olyanokat, a kik nem azok. Még
annak a ki a halotthamvasztásnak mindenképen ellensége, sincs joga ahkoz, hogy megvesse vagy vallási
jogaitól megfossza azokat, a kik másként gondolkoznak.
Ehhez hozzá kell venni azt is, hogy a gyászszertartásnak
nem az a czélja, hogy jó, vagy kevésbbé jó czenzurát
gyakoroljon a halott felett, hanem az, hogy a visszamaradottaknak vigaszt nyújtson. Ezt pedig akkor is megadhatja nekünk a vallás, ha a halott testi maradványait a
lángoknak adjuk át."
Borgazdasági tanfolyam lelkészek és tanítók
részére. A magyar kir. földmívelésügyi miniszter e hó
6-án 52,198/VIII. szám alatt kelt rendeletével borászati
szempontból kiváló fontossággal bíró községekben alkalmazott lelkészek és néptanítók részére, a budafoki m.
kir. pinczemesteri tanfolyamnál két hétre terjedő borkezelési tanfolyamok rendezését határozta el. Az első
ilyen tanfolyam folyó évi augusztus hó 22-től bezárólag
szeptember hó 4-ig fog megtartatni. A tanfolyam czélja
az, hogy az azon résztvevő lelkészek és néptanítók a
borászat terén gyakorlatilag és elméletileg is kiképeztessenek, oly czélból, hogy e szakmában az illető községben az okszerű borkezelésre legszükségesebb ismeretek népszerű terjesztését előmozdítsak. A tanfolyamra
csak oly lelkészek és oly néptanítók vehetők fel, a kik,
tekintet nélkül arra, vájjon állami, községi, vagy felekezeti iskolánál vannak-e alkalmazva, olyan hegyvidéki
községben működnek, a hol a lakosság kizárólagos, vagy
fő kereseti forrását a szőliőinívelés képezi. A tanfolyamra
felvett lelkészek és néptanítók útiköltségei fedezésére
az egész két heti tanfolyam tartamára egyenként 70 korona, azaz hetven korona általányt kapnak, mely összeg
a tanfolyam első napján, szabályszerű nyugtákra, a tanfolyam vezetője által fog az illetőknek kifizettetni. A tanfolyamra felvett egyének mind az elméleti oktatásban,
mind a gyakorlati munkákban pontosan és szorgalmasan
résztvenni tartoznak. Azok a néptanítók, a kik ezeken
a tanfolyamokon résztvenni óhajtanak, egy koronás bélyeggel ellátott kérvényeiket, a melyben a folyamodó
életkora, nyelvismerete, tényleges alkalmaztatása, a szőllőés borgazdaság terén esetleg történt eddigi működése is
feltüntetendő s ezen körülmény közvetlen hatósága által
is igazolandó s ha esetleg a 4 hetes szőllő- és borgazdasági tanítói tanfolyamon résztvett, erről nyert bizonyítvány is csatolandó, az illetékes kir. tanfelügyelő útján,
a lelkészek pedig egyházi hatóságaik útján ahhoz a
szőllőszeti ós borászati felügyelőhöz (illetőleg vinczellériskolai igazgatósághoz) nyújtsák be, a kiknek kerületében működnek.
A legújabb gyógyirány, mely sikerei révén a
társadalom legjobb és legműveltebb köreiben nagyban
terjed: a vérgyógyítás (hemopátia), mely kizárólag a
vér gyógyításával gyógyítja a neuraszténiát és egyéb
idegbajokat, továbbá asztmát, gyomor-, szív- és vesebajokat, köszvényt és görvélykórt és ezen kezelési móddal
a jelenleg általában dívó kezeléssel szemben feltűnően
jobb eredményeket ér el. Ezen gyógymód megalapítója
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki visszatérve az évezreden át uralkodó humoralpathologia elvekhez, csakis a
test nedveinek kóros elváltozásaiban keresi a fent fel-

sorolt b e t e g s é g e k okát é s g y ó g y k e z e l é s ü k által a g y ó gyulást. Ezen kezelési módra felhívjuk mindazok
figyelmét,
kik a fent felsorolt b e t e g s é g e k egyikében szenvednek,
hogy mielőtt valamely f ü r d ő b e vagy gyógyintézetbe m e n nének, keressék f e l ezen gyógymód megalapítóját é s
e g y e d ü l i m ű v e l ő j é t : K o v á c s J . dr.-t, k i n e k e z e n c z é l r a
teljesen berendezett rendelő - intézete Budapesten, Y .
V á c z i - k ö r ú t 18., I . e m e l e t a l a t t v a n .

Ezen

czégtábián i s
A m i gépeink n e m

merhetők t e l azon ü z letek,

szorulnak

a melyekben
árusíttatnak

ügyelni,

eredeti S1NGER v a r r ó -

Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n .

ajánlásra.

Csak arra kérünk
hogy

kellő

helyen vásároljon.

gépek.

NYILTTÉR.
Singer Co. Varrógép Részv. Társ.

Természetes vasmentes

Salvator

Budapest: I V . , Ü j v i l á g - u t c z a 16.

£ithion-forrás

IV., Muzeum-körut 27.
,,
VII., Király-utcza 52.
VI., Teréz-körut 21.
„•
II., Fő-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi-u. 14.

kitün5 hatású
vese-, h ó l y a g - , rheutna-,
k ö s r v é n y b á n t a l m a k n á l , v i s e l e t i n e h é z s é g e k n é l , ezukor*
b e t e g s é g e k n é l , a légző- és e m é s z t é s i s z e r v e k hurutainál.

Salvator-forrát igazgatósága Eperjesi*.

c^t

<DJ%>

SZT. LUKÁCS-FÜRDÖ
gyógyhely.

Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszapborogatások, zuhany-massage, vízgyógyintézet, szénsavas-fürdők,
villany-fényfürdők, gőzfürdők, kő- és kádfürdők, gyógyvízuszodák. — Olcsó és gondos ellátás. — C s ú x - , k ö s z v é n y - ,
i d e g - , b ő r b a j o k és a téli fürdőkúra felöl kimerítő prospek1 1
—— tust küld ingyen a —
=
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gyógyfürdő, Buda.

Téli és nyári

Budapest: V I I . , K e r e p e á i - a t 3 2 .
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Orgonaépítési műintézet.

ü i e g e r

M T Szt, Lukács-fűrdö igazgatósága Budán. ""W8
|i

,

villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orsonagyára

Budapest, VII., Gtaray-utcza 48.
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Ferencz József-rend lovagja.

forrás

A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 30 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt árban elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kivánatra díjmentesen.

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.
Kivánatra telítésnélküli töltést i s szállít a

Szt. Lukácsfürdö Kútvállalat Budán.
Mindennemű
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk.
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HIRDETÉSEK.

iskola-, tornaés

óvodaberendezések

Harmóniumokat

és szabadalmazott

mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA
Pianinók.

r

Tanerőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény.
^

Árjegyzék ingyen
és bérmentve.
Részletfizetés engedélyezve.

gyermekpadok
gyártása.

Budapest, VIII., József-körút 15.

Pianók.

iskolapadok,

Árjegyzékkel

készség-

gel szolgálunk': ingyen
és

bérmentve.

—

f

Első magyar villamos erőre berendezett hangszerqyár,

Országh Sándor

STOVASSER J.

R.-Palota (Budapest

o r g o n a - é s
l i a r m o n i u m g y ű r o s

cs. és kir. udvari

mellett}

Alapíttatott 1861-ben.

cs* é s kin. udv. h a n g s z e r g y á r o s

Az i 8 8 ; . évi kiállításon «Nagy díszoklevél" és
oFerencz-József l o v a g r e n d d e l » , az 1904. évi veszp r é m i kiállításon a r a n y é r e m m e l k i t ü n t e t v e , azonkívül számtalan k i t ü n t e t é s és elismerés.
Készít kellemes és t ö m ö r h a n g ú , legjobb és legújabb r e n d s z e r ű o r g o n á k a t . Elvállal javításokat
és á t a l a k í t á s o k a t . Kisebb o r g o n á k készletben v a n n a k . Szolid m u n k a és j u t á n y o s á r a k . Áz o r g o n á k
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint a z , hogy
a g y á r alapítása ó t a 400-nál több ú j o r g o n a lett
m e g r e n d e l v e és készítve.

a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb. szállítója
B u d a p e s t , II. kerület, L á n c z h í d - u t c z a 5 . s z á m .
Ajánlja saját gyárában készült, elismert, legkiválóbb minős é g ű vonós-, húros-, fúvó- és ütőhangszereit.
húros, vonós, fúvóhangszerek készítésében és
javításában.

Speczialista:

Árjegyzék

H a n g f o k o z ó - g e r e n d a ! mely által bármely hegedű, gordonka, melybe az illesztetik,
sokkal jobb, erősebb ós lágyabb hangot nyer.

A

B i z t o s s i k e r . Kezesség minden egyes hangszernél. Hegedűbe hangfokozó-gerenda javítással
4 f r t . Régi mesterhegedíík vétele és eladása.

és részletes
rlijmeritesert

tervezet
küldetik.

kivánatra

legjobb

kályhákat é s ^ ^ kandallókat

c s á s z á r i é s JadLrályi
szállít
a.d-*raxrL s z á l l í t ó
H I v I M I I .
B u d a p e s t ,
T l i o n e t i u d v a r .

L e g n a g y o b b g j á r é s r a k t á r . Saját
találmányú (Rákóczi) tárogató ; általánosan
elismert legjobb, mely tökéletes solohangszerré általam konstruáltatott. Iskolával 30
forinttól feljebb.
O r g o n a - h a r m ó m i u m o k . A gyönyörű
hang, melyet a világhírű legjobb gyártmányú amerikai rendszernek elmés szerkezete
elővarázsol, önmagának zeng dicséretet. —
65 forinttól minden árban kapható.

Különlegességek: templomok, csaladi h á zak, i s k o l á k , i r o d á k s t b , részére. T ö b b
m i n t 1 0 0 , 0 0 0 van b e l ő l e laeBmálatbau
Valódi
MELDINGER-OFEN
csak ezzel
a vódö-

H E1M

jegygyei.

Az összes hangszerek javítása különleges szakszerű
pontossággal, jutányos árban; kezesség minden egyes
hangszernél. — Árjegyzék minden egyes hangszerről
külön, kivánatra bérmentve küldetik. — Kivitel nagyban és kicsinyben.

J
Most jelent

szállító

^

Prospektusok és költségvetések Ingyen és bérmentve.
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban.
Budapesten Thonet-udvarban.

M á r i «

VwlérJfli tsfroaja >0.

Bflost jelent m e g !

megl

Imádságok és elmélkedések.
E v . ref. vallású i f j a k é s l e á n y o k s z á m á r a í r t a CSIKY LAJOS, debreczeni r e f . theol. a k a d é m i a i t a n á r .
K i a d j a a Békésfaánati R e f . E g y h á z m e g y e
Ára a következő:
1. szám. Iskolai kötésben, fekete erős vászonkötésben
1*20
2.

» Különböző színű vászonkötésben.

8.

„

Bőrutánzati kötés aranymetszéssel, díszes
kehellyel tokban
2'40

4.

„

Fekete bőrkötés, díszes aranyozott keretszéllel, kehellyel tokban
4'—

5.

„

6.

„

7.

.

. 1'20

Fehér csontkötés, arany metszéssel, berakott aranyozott és színes virágdísszel,
kapoccsal, tokban
8'—

Fehér csontkötés, arany metszéssel, rendkívül elegáns, berakott, aranyozott és
színes virágfestésű díszítéssel, aranyozott kehellyel, kapoccsal
12*—
„ Legfinomabb borjúbőrkötésben, berakott
bőrdíszítéssel, kapoccsal, dobozban. . 12'—
IIORNYÁNSZKY

Lelkészegyesülete.

E z e n m u n k a p á l y á z a t ú t j á n Íratott é s a pályázatban Csiky LajOS m u n k á j a lett a n y e r t e s .
. A j á n l j u k ezen hézagpótló i m á d s á g o s k ö n y v e t
a nagytiszteletü esperes, tekintetes t a n á r o k , n a g y tiszteletü lelkész és tekintetes tanítók, t a n í t ó n ő k
és felsőbb leányiskolái i g a z g a t ó k é s vallástanár
u r a k szives
figyelmébe.
K a r t á r s i üdvözlettel:
B é k é s b á n a t i R e f . Egyházmegye L e l k é s z e g y e s ü l e t e .
A könyvek megrendelhetők a főbizományos

H E G E D Ű S

és S Á N D O R

előbb László Albert és társa
protestáns irodalmi könyvkereskedéséhen

D E B R E C Z E N B E N , K o s s u t h - u t c z a 11. s z á m .

V I K T O R CS. É S KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N .

35.447.
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP
Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő :
HAMAR ISTVÁN.

Hirdetési díjak:
Két hasábos egész oldal . . . .
Fél oldal
Negyed oldal
Nyolczad oldal

40
20
10
5

kor.
kor.
kor.
kor.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a hová a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendök.

M e g j e l e n i k m i n d e n vasárnap.
Előfizetési ára:
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 fillér.

TARTALOM. V e z é r e z i k k : A bérharcz. Keresztesi Samu. — Bibliásabb lelkészképzést. Objectiv. — Táreza: Az ó-testamentomi
bibliai kritika. — B e l f ö l d : Vegyesházassági statisztika. Homola István. — R é g i s é g : Adatok a heidelbergi egyetem
magyarországi hallgatóinak névsorához. — N e k r o l o g : Ádám Gerzson emlékezete. H. Kiss Kálmán. — E g y h á z . •—
Iskola. — P á l y á z a t o k . — H i r d e t é s e k .

A bérharez.
Sokan természetesnek, én határozottan természetellenesnek tartom azt a ma már általánossá
vált gyakorlatot, hogy a munkásnak követelnie
kell munkájának bérét, vagy jutalmát, hogy megélhessen. Keresztyén társadalomban nem elég1 csak
tudni és hangoztatni az apostoli igazságot: a „munkás méltó az ő jutalmára", hanem azt meg is kell
valósítanunk. Kell, hogy minden munkás, tehát
nemcsak a magas állások betöltői s ezen állások
terhének hordozói, hanem a legszerényebb munkás,
a napszámos is megnyerje azt, a mire szerény
viszonyai szerint szüksége van. Önzéssel sohasem
lehetett és sohasem lesz lehetséges a társadalom
nagy kérdéseit megoldani. Egy szemernyi méltányosság és szeretet azonban könnyen elsimítja az
ellentéteket s kibékíti az ellenségeket. Az ellentétek
körül már régóta heves harez folyik a munkaadók
és munkások között; előbb csak az ipar, néhány
év óta azonban már a mező munkásai között is.
Vájjon van-e létjogosultsága a munkások ezen
harczának? Előre bocsátva, hogy az ú. n. szocziálisták és anarchisták romboló törekvéseit a
legképtelenebb támadásnak minősítem egyesek és
az egész társadalom ellen s velíik szemben a
törvény megtorló hatalmát a legszigorúbban alkalmaznám s a hazát nem ismerő és lázító vezéreket
tetszetős pozicziójukban lehetetlenné tenni igyekez-

ném: a becsületes, dolgozni akaró és szerető munkásokat egyenesen védelmembe veszem.
Ha meggondoljuk, hogy a munkás azon pillanatban, midőn munkáját beszünteti s nagyobb
fizetést, béremelést követel, e követelésével egy
koczkára ráteszi mindenét, kitéve magát és szeretteit a lehető legnagyobb nyomornak: be kell
látnunk, hogy ilyen lépésre csak rendkívüli nagy
ok kényszerítheti az embert. S valóban a legnagyobb ok: a megélhetés kényszere. Igényekről
nem beszélek, pedig talán erről is lehetne szót
ejteni; beszéljünk csak a legnagyobb igazságról:
az életről. Élek; Isten életre hívott; szüleim, a
hogy lehetett, felneveltek. Mikor a kalapácsot,
gyalut vagy tűt elbírom: beállok a nemzet napszámosai közé, hogy megfeleljek Isten törvényének: „Arczod verítékével egyed a te kenyeredet."
S én dolgozom szíves-örömest, mert a munkát nem
átoknak, hanem áldásnak tekintem. Dolgozom, mert
a munka lényem egyik első alapfeltétele, s ha
nem dolgozom, nem is ehetem, s ha nem ehetem,
életem oda van, elveszett. Az élet fentartása minden embernek nemcsak kötelessége, de joga is.
Kötelessége, hogy az elvállalt munkát becsületesen
elvégezze, mert csak így lehet joga arra, hogy
munkájának bérét vagy jutalmát meg is kapja,
hogy napról-napra élhessen. De hátha a munkabérből nem képes megélni? Itt következik be a
harcz munkaadó és a munkások között. A munka-
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Utasítások ingyen.

adó nem tudja vagy nem akarja belátni, hogy
annak a szegény munkásnak nem lehet elég az,
a mit neki fizet. Hát egyék kevesebbet, egyék
olcsóbb s kevésbbé tápláló eledelt; öltözködjék
olcsóbban, télen ne fütsön, nyáron ne főzzön, s
aztán .megélhet! Hát az ilyen gondolkozás és eljárás nemcsak szeretetlen, de igazságtalan, sőt embertelen is. Es a munkás ezen igazságtalanságot használja fel fegyverül a maga számára, s mivel legtöbbször az ő részén van az igazság: győz is. Mert
a munkás meg ilyenformán okoskodik: a munkaadó
épp úgy ember, mint én s honnan nyerte a jogot
arra, hogy míg ő munka nélkül az élet minden javában bővelkedik, hogy neki egy perezre is nagyobb
jövedelme legyen, mint a munkásnak egy egész
hónapra, vagy több időre is, — hát nem könnyebben áldozhat a munkaadó minden veszteség nélkül
pár fillért — mint ő, adja áldozatul testi-lelki erejének egy részét a nélkül, hogy azt méltányolnák,
vagy csak meg is köszönnék. De a köszönömből
sem lehet megélni. Az élelem, a ruházat, a lakás, a
szén és fa és minden folyton drágul, csak az ő munkájának van mindig ugyanegy ára. A munkaadó, a
drágasággal is számotvetve, az eladott munkát mindenkinek magasabb árban számítja, a munkás fizetése azonban nem emelkedik, marad a régi, mindig
ugyanaz. így hajtják, így kényszerítik a munkaadók
a munkásokat abba a keserű harezba, melynek
baját mindketten érzik és viselik. És miért? Mert a
munkaadókat nem a szeretet, hanem a legtöbbet
a legridegebb önzés vezeti; az ezrekhez ezreket,
a milliókhoz milliókat akarnak gyűjteni s hogy
ez megtörténhessék, szembe szállanak a kis emberek nagy igazságával, hogy igazságtalanságukat
érvényesítsék.
S ez legtöbbször sikerül is, mert a telt zsebű
gazdagnak nem nehéz, hogy a szegény, napi
keresményéből éldegélő embert kiéheztesse s így
munkára kényszerítse. Szemünk előtt a malommunkások harcza; vasárnapi munkaszünetet követelnek, s a gazdag részvényesek, a kik nem
Istent, hanem csak a pénzt imádják, nem tudnak
belenyugodni abba, hogy malmaik vasárnap tétlenségben álljanak, hogy szegény munkásaik kímélésével egynapi haszontól elessenek. Es a következmény? Ezrek, sőt százezrek érzik a lelketlen
zsarolók kapzsiságának veszedelmét, mert a kenyér,
daczara az idei jó termésnek, drágul; sőt ki vagyunk
téve annak, hogy a legszükségesebb élelmiczikket,
a kenyeret drága pénzért sem tudjuk beszerezni,
mert nincs liszt, a miből kenyeret készítsenek.
Ha másutt nem is, de itt a törvényhozásnak
kellene közbelépnie, s kimondani a vasárnapi teljes
munkaszünetet. Hetenként egy napon nem szünetelhetnének a gyárak, malmok és az azokban fogkozó munkások? Ne csodálkozzunk a nép vallás-

erkölcsi siilyedésén, a mikor éveken át nincs ideje
arra, hogy Istenére és lelke nemesítésére gondoljon, a mikor a gazdagok gazdagításáért el kell
lopniok, vagy feláldozniok a nyugalomra rendelt
napot, a vasárnapot is.
A harcz munkaadók és munkások között sohasem volt annyira általános és kétségbeejtő, mint
épp napjainkban, a mikor mindenféle iparos, sőt a
földmíves és napszámos is béremelést követel, mert
keresményéből képtelen megélni. S ezzel szemben
a gazdag munkaadók közül csak nagyon kevés
az, a ki a méltányosság álláspontjára helyezkedve,
igyekeznék a munkások helyzetét javítani. De ha
kevesen bár, mégis vannak ilyenek is. És ez
így van jól; s a harcz akkor fog megszűnni teljesen, ha a gazdag a szegényben is embert és
testvért lát, mert szegény és gazdag összetalálkozkoznak, mindkettőt pedig az Úr szerzi.
Én az emberuek nemcsak testi, de lelki életére is gondolok, s midőn testi életének fentartására minden becsületes eszközt, mely isteni és
emberi törvénnyel nem ellenkezik, megengedhetőnek, felhasználhatónak ismerek el, még fontosabb előttem a lelkek megmentése. Hát volna e
tekintetben is valami tennivalónk ? Igen és különösen a nagyobb városokban.
A fiú 14 éves korában belép valamely műhelybe, gyárba tanoneznak s tanul, jobban mondva
húzza az igát reggeltől estélig. A mester legtöbbször csak igavonó állatnak tekinti, s kíméletes
bánásmódban csak nagy ritkán részesíti. Csoda-e
aztán, ha 4—6 évi tanonczkodás után, mialatt
templomba nem járhatott, lelke művelésére egyáltalán nem gondolhatott, az élettel meghasonlott
s elkeseredett emberré fejlődik, a ki az emberben
csak ellenségét látja és ismeri s a ki szintén ellensége lesz mindenkinek? A szocziálistákat és anarchistákat az embertelenség, a szívtelenség neveli. De
hát nem lehetne őket emberekké s testvérekké is
nevelnünk? Meg kell próbálnunk s az egyháznak
egyik főkötelessége, hogy az iparostanonezokra
kiterjessze gondját, hogy őket a szocziálisták karmai
közül a Krisztus kebelére emelje, hogy a romboló
tanok helyett Krisztus szeretetet parancsoló tanait
plántálja azoknak szívébe. Krisztustól kell megtanulni a munkásnak, de a munkaadónak is, hogy
mindnyájan testvérek vagyunk s azért „egymásnak
terhét hordoznunk kell".
„Ne nézze ki-ki csak a maga hasznát"; „élj,
de engedd, hogy mások is éljenek", majd ha ezen
testvéries elvek és igazságok hatják át úgy a
munkaadónak, mint a munkásnak lelkét: megszűnik a harcz s a krisztusi szeretet zászlója alatt
az élet fentartásáért küzdők békében haladnak
egymás mellett!
Keresztesi Samu.

Bibliásabb lelkészképzést.
Isteni kijelentésen alapszik az igaz keresztyénség.
Az isteni kijelentés könyve a biblia. Ezen kell épülniök,
ebből kell kinőniök az összes keresztyén vallástételeknek,
a keresztyén istentiszteletnek, az egész templomi berendezkedésnek és kultusznak. I)e ezen kell épülnie, ebből
kell kinőnie az igazi református keresztyén papi tudománynak is. Máskülönben csak levegőben, üresen és
bizonytalanul lebegő valami lenne a református keresztyén hitvallás, istentisztelet, s a tudomány ósdival hivalkodó összes papi tudomány.
Az orvosi egyetemen, hogy a leendő orvosok alaposan ismerjék a gyógyítás tudományát, megtanulják
ismerni theoretice et practice az emberi szervezetet a
legapróbb részletekig, a legutolsó idegszálig és porczikáig. Épen ily részletesen és behatóan megtanulják a
kórtant és gyógytant. Furcsán állanának az orvosok a
világ piaczán és nem köszönné meg a beteg emberiség,
ha iskolájukban úgy lennének előkészítve, hogy kikapkodva
egyes részleteket, azt túlkalandozó, a szakma határát
is feleslegesen túlhaladó részletességgel „alaposan" tanulnák, de magát a tulajdonképeni alapot, az emberi
szervezetet a maga teljes egészében és részleteiben nem
ismernék meg tökéletesen.
A lelkipásztorra nézve a legelső és legszükségesebb
alap a biblia. Ez az ő anatómiája, kórboncztana és
gyógyszertana, a miből alaposan és részletesen megismerheti a világot, az embert, annak lelkét és betegségeit;
az igazságra és életre vezérlő, megvilágosító és üdvösségre vezérlő gyógyeszközöket Istennek üdv ökonómiájában.
Megismeri e lelki gyógytant különböző fázisaiban.
Megismeri az ős kezdet boldog korszakát, a mikor az
ember lelki kór és így gyógyszer nélkül bizton, boldogan
élhetett. Megismeri a káros elváltozás állapotát, a mikor
az ember, áthágva a lelki diétát: evett a tiltott fának
gyümölcséből, vagyis megszegte az örökélet törvényét.
Megismeri az irgalom és kegyelem első kijelentését az
asszonynak magvárói, a ki megtöri a kígyónak, a gonosznak fejét, hatalmát és ezzel együtt a lélek betegségeit
is. Addig is, míg az asszonynak magva, ez a világorvosa,
elénk tárja a gyógyulás és élet útját, a szentkönyv
megismerteti a lelki betegséget, a kezdetleges állapotokhoz egyedül illő alleopatikus lelki gyógymódot, a mikor
Isten gyógyító ökonómiájában rettentő szigorral, irtó
erejű gyógyszerekként, pozitive és negatíve, parancsolva
és tiltva állítja Izrael elé a tételes törvényt. Jelképezi
egyúttal, hogy e kemény előkészítő kúra után eljő majd
a Messiás, a legtökéletesebb gyógymód orvosa.

A szeretetnek Ő benne feltűnt napja és annak
ragyogása alatt a megtisztult légkör, vagyis az emberi
léleknek megvilágosított, megszentelt valója önönmagától
megszünteti a lelki betegségeket, mint a hogy a nap
fénye és melege kiirtja a sötét, nedves, dohos rejtekek penészgombáit, az egészségre veszedelmes miazmáit.
A lelki természet napja, alapereje a szeretet, Isten
és emberek iránt. Ez tételes tilalmak és parancsok nélkül,
önmagától, önként követi az örökélet törvényét. Mohón
szívja lelkébe a Szentlélek erejét, jóra indított és mégis
szabad akarattal.
Egészséges embernek egészséges a kiilső ábrázata
is. A~ beteg vér fekélyeit hiába kezded kívülről, tüneteiben
gyógyítani. Ha megtisztítod a vért, magától eltűnnek a
külső szimptomák. így magától tűnnek el a jóra változott lélekben a beteges külső nyilvánulások, a gonosz
cselekedetek, és magától, az új lelkület természete szerint,
mutatkozik a külső kegyes élet is.
Megtanuljuk a bibliából most még legalább hinni
és remélni ama boldog ú j eget és ú j földet, a hol
mint végképen meggyógyultak, a betegségtől és haláltól
megmenekültek, többé nem szorulunk gyógyszerre, s
éljük a zavartalan, boldog örök életet.
Megismerjük a bibliából a lélek ú j életéhez, a
szeretethez és ennek folyományához, az üdvösséghez
segítő kegyelmi eszközöket: az igét, igehirdetést, a szentségeket, a gyülekezeti életet, a gyülekezetek kormányzását, a melyek mind ama mennyei templomra készítenek elő.
Megismerjük Isten kegyelmi vagy büntető tényeinek
és az emberek gyarlóságainak, bűneinek avagy hűségüknek történeteit.
Megismerhetjük egyeseknek, családoknak, gyülekezeteknek és népeknek életére, királyokra, elöljárókra,
gazdákra, alattvalókra, szülőkre, gyermekekre, lelkipásztorokra, egyházi elöljárókra, hívekre, élőkre, haldoklókra,
örülokre, sírókra, győzőkre és elesettekre, szóval az
emberi élet és lélek minden mozzanataira és szükségeire
irányuló, rövidebb vagy hosszabb, látszólag jelentősebb
vagy közönségesebb tanításokat, tilalmakat vagy buzdításokat.
Meghallhatjuk a bibliából az isteni fenségnek,
hatalomnak, szentségnek és igazságnak majd mélységesen nyugodt, majd megrázóan vagy elrettentően
hatalmas mennydörgését; megismerhetjük a törvény és
jövendölés prófétáit, a krónikák szent történetét, a ihletett
szent költészet zengedezőit, a bölcs tanítások ós példabeszédek mesterét, a fájdalmak kesergőjét, a jobb jövő
látóját. Meghallhatjuk a megvalósulás előhírnökének a
pusztában kiáltó szózatát, a mennyei seregek betlehemi
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énekét, a megvalósulás evangélistáit; az evangéliumot megvalósító igének, az Úr Jézusnak beszélgetéseit, predikáezióit; tanítványainak levelezéseit, tanításait, csodálatos
eseteiket, a megváltás tényeit, csodáit, ama titkos magányban lélekben látomásra elragadott Jánosnak jelenéseit.
Hatalom, erő, fenség, szépség, igazság, bölcseség
és költészet, mennyei pompa avagy lekötő egyszerűség,
természetesség, magasság és mélység sugároznak a
a könyvek könyvéből, a bibliából, oly csodálatos módon,
högy hozzáképest Homér, Shakspere, Petőfi, Arany és a
többi remek irók, Konfuczius, Buddha s a többi vallásalapítók, Lykurgus, Sokrates ós a többi törvény- és
erkölcstanítók csak másod-, harmadbolygók sem, hanem
csak emberalkotta mécsek.
Ámde, azt mondhatná valaki, hogy a biblia egyes
kiválasztott helyeinek részletes ismertetésével és a különböző tantárgyakkal (izagogika, exegezis, ó- és új-szövetségi biblika-theologia, Izrael népének története, a keresztyén egyháztörténetben az őskeresztyénség története,
dogmatika, szimbolika) s ezek mellett a biblia felett
értekező, annak tartalmát, értelmét összefoglaló művek
tanulmányoztatásával rávezetjük a lelkésznövendékeket
a biblia ismeretére. Ez azonban szerintem csak ahhoz
hasonlítana, minha az orvosnövendékeket úgy készítenének
elő, hogy „tudományosan" és „alaposan" megismerjék
boncztan, kórtan, gyógytan történetét, a különböző véleményeket, a gyógyirányzatokat, a technikus terminusokat
s kuriózumként végig bonczolnák előttünk az emberi
testeknek valamely kiválasztott fontosabb részeit és
megismertetnék velők a kór- és gyógytan idevágó részletét, de nem analizálnák végig, tetőtől talpig az egész
emberi szervezetet, az összes kór- és gyógytani, hanem
a helyett valami összefoglaló elméleti és gyakorlati
ismertetései ütnék el a teljes és tökéletes anatómiát.
Hogy hasonlatok és képek nélkül szóljak, a kikapott
részleteken való túlterjengő magyarázatok helyett, a leendő
papokkal mindenek felett a bibliát kell megismertetni,
az ó- és új-testamentumot minden részében. Az exegetikai
szógyökök íves fejtegetései helyett
az egész szent
könyvről egyszerűsítve is elengedő világos megértést adni.
Az így módosított teljes exegezisen kivül szintén
kötelező tantárgyként, az egész szentírást rövidebb felfejtések kíséretében keresztül kellene olvastatni a bibliából merítő leendő lelkiorvosok és gyógyszerészekkel.
Azután ennek tetejében, alkalmas időben, rendkívüli
órákon templomi biblia-magyarázatszerű párbeszédeket
tartani. Ámde az egész kurzus alatt legfeljebb 20—30
textusnak minden összefüggés nélkül, úgyszólván vaktából való kikapkodása megint nem ölelheti fel eszmeileg
az egész bibliát, hanem itt is állapíttassék meg egy
textus sorozat, hogy ez, ha szövegében nem is, de a
biblia menetének, fázisainak megfelelő fokozatos tartalmával mégis átszőjje a teljes bibliai ismeretet.
1
Ezeket az „ives" fejtegetéseket, azt hiszem, egyik magyarországi theol. akadémián sem találja meg az író. Áhhoz, hogy
ilyen „íves" fejtegetésekbe mehetnének a tanárok, igen csekély
a növendékek héber és görög tudománya.
Szerk.

Azután a végeredmény leszűréseképen a 4-ed éven
az iskolában készített, legalább minden héten egyszeri
írásbeli és szóbeli gyakorlataikban mutassák meg a leendő
bibliamesterek, hogy négy év alatt annyira magukévá,
vérükké tették a bibliát, hogy egyes kitűzött témák alá
nem egyszerű templomi beszéd, hanem theoiogiai értekezésszerűen apologetikusan, polemikusán avagy egyszerűen didaktikusán, ha kell seregestül tudják megtalálni, sőt idézni a teljes ó- és új-szövetségnek lényegesebben odavágó részleteit. Ez lenne aztán igazán
alapos előkészítés.1
De megrezdül a tudós pápaszem és homlokráncz :
hova lesz akkor a szabad egyetemi tudós íz ? 1 3 De én
meg azt kérdem: hova lesz a biblia részletes és teljes
anatómiája nélkül az igazi theoiogiai és lelkészi készültség
evangéliomi sója? Ha pedig a bibliai erő evangéliomi
sója megízetlenül a lelkész lelkében és beszédeiben,
nem való az egyébre, minthogy kidobattassék. 3
Ez üdvös biblikus reform alatt korántsem azt érteni,
liogy most, a baptista és nazarénus hitszónokok mintájára,
úgyszólván csak zabáljuk a biblia czitátumait, hogy
derüre-borura, végnélküli összefüggéstelenségben, csak
úgy handabandázva csacsogjuk azokat és ennél egyebet
se tegyünk a theologián. A fentebb vázolt rendszeres,
logikus és teljes theoiogiai képzés egyenesen kizárja e
korcs biblikumot. Isten ments ! ez volna csak a beteges
szélsőség. Tessék az egészséges középutat választani
(nemcsak itt, lianem minden dolgainkban!) Tanulják
lelkésznövendékeink ezután is a szükséges theoiogiai
tudományokat; de ne gyötörjék a kikapkodott részleteket
pl. Ézsiást, a rómaiakhoz írt levelet 1500—2000 oldalon.4
Igen, tanuljanak ezután is theologusaink izagogikát,
de a tuczat német „tudósok" nyelvtörő nevei és munkájuk czímei helyett annál többet tanuljanak az izagogikából. Tanuljanak exegézist; de a szószélmalom helyett
annál többet tanuljanak az exegézisből. Tanuljanak ejzután
is dogmatikát, dogmahistóriát, szimbolikát és a többit; de
a felesleges póz, sallangok lerázásával és annál tömörebb
és világosabb alapossággal. Hogy jusson idő, még pedig
elegendően és bőven, a fundamentumra, a bibliára is.5
Budapesten néhányszor megfordultam, mint lelkész,
a theologián. Megvallom, felejthetetlen előttem, a mit
tapasztaltam a kegyes és kenetteljes magánjellegű
bibliai estéken, X tanár, minden tudóskodás nélkül,
egyszerűen, de ám alaposan olvasta és olvastatta a bib1
Ez meg is van a budapesti, s azt hiszem, a többi theol.
akadémián is ; de csak úgy, hogy egy vagy két növendék minden
héten készít bibliamagyarázatot. Hogy minden negyedéves, minden
héten készítsen ilyen dolgozatot, az jó volna ugyan, de fizikai
lehetetlenség, az idő rövidsége és a növendékeknek egyéb stúdiumokkal való lekötöttsége miatt.
Szerk.
2
Dehogy rezdül! Legalább Magyarországon nem, miután
nálunk az a „szabad egyetemi tudós íz" ismeretlen.
Szerk.
3
Ennél a pontnál nemcsak épen a professzori vezetést,
hanem az önképzést is tekintetbe kell venni. E nélkül a professzor
minden odaadó munkája som éri el a kellő eredményt.
Szerk.
4
Vájjon hol, melyik theologián van igy? Kíváncsi volna rá a
Szerk.
5
Higyje el czikkiró, hogy a professzorok erre is törekesznek, s e tekintetben a vád alaptalan velük szemben.
Szerk.

liát, a kitűzött eszmék vagy nevek szerint, több folytatáson át, estéről-estére. Megvallom, irigyeltem a tlieologus
ifjak sorsát. Es miért ne lehetne e methodust mindinkább
fokozni és theologiáinkon mindenütt meghonosítani?!
Megvallom, meggyónom, szánom és bánom bűneimet:
hát bíz én úgy kerültem ki a „tudós" szemináriumból
mint tiszteletes káplán úr, hogy a sok jelesre szorított
kollokvium mellett egyetlen egyszer sem olvastam keresztül
a jó öreg bibliát.1 E négy évi kurzus alatt soha egyetlen
tanáránktól se hallottunk még csak buzdítást se, hogy
szabad időnkben, a mi nem lehetett a studiumok mellett,
olvassuk át a bibliát.2
Ne tessék ezen olyan igen elcsodálkozni, mert ez
így volt édes mindnyájunkkal, kevés kivétellel.
Káplánkodásom 2-dik évétől máig azután becsületesen neki láttam a jó öreg bibliának. De meg neki
láttam ám az igazán képző stúdiumoknak is. De mi lett
volna velem, ha legtöbb lelkésztársam sorsára jutok vala :
reggeltől estig búzával, kukoriczával, bornyuval, tehénnel és lóval kellene a kenyérért bajlódnom ? ! Mi lett volna
velem ? Hát az, a mi a legtöbbel (nem minddel) : semmi;
maradt volna minden a régiben, a predikácziók tanulgatásán kivül. 3
A helybeli zsidó kántorral és rabbival gyakran
ereszkedem vallásos beszélgetésbe. Már a kántort is
bámulom részletes bibliai ismeretével. Pedig a thórán
kivül a talmud is, a misna is, meg sok minden járja ám
a preparandián. Hogy mi mindent kell azután feltétlenül
tudni, nemcsak egy gyakorló rabbinak, hanem a szemináriumot most végzett novicziusnak a bibliából és bibliáról, a mihez járul még a Misna, a Sulcham Aruch, az
összest magyarázó Midras, Kabala stb. és a rendes
theoiogiai tantárgyak: ezt egy összemérkőzósben éppen
nem volna tanácsos megtudni sem theologusainknak, sem
nagynevű papjainknak, de még a bibliát tanító tanárainknak sem.4 Nem szégyeneltem és nem bántam e „sakter"
társaságot; okultam, buzdultam. Nem igaz ám, hogy csak
betürágók e Mózes fiai. Egy zsidó rabbi intelligens ember
ám, még pedig sok irányban. Theologus az ő hite szerint;
van köztük több kitűnő szónok és curapastoráló. Képzettségeik főjellemvonása, hogy a theoiogiai tantárgyak
mellett a biblia szövegének és eleitől végig való exegítálásának ismeretében ugyancsak begyakoroltattak a
szemináriumban.
Vessük hát el a németektől szedett-vetett czopfot.
Más fundamentumot úgy sem vethetünk, azon kivül, a
mi már megvettetett. Az Úr Jézus mindeneket megjelentett nekünk, a mit megjelenteni akart. Ismertessük meg
tehát az egész bibliát, szövegestől és szellemestől együtt,
alaposan a leendő bibliamesterekkel!
1

Ez bizony igen szomorú !
Szerk.
? ?
Szerk.
3
Pedig : a '„jó" pap holtig tanul!
Szerk.
* Az igaz, hogy a zsidó szemináriumokon és preparandiákon
nagy gond van fordítva az „emléztetésre" ; de tapasztalataim alapján mondhatom, hogy a mi az igazi the'ol. tudást és a biblia helyes magyarázni tudást illeti, a tekintetben nem áll feljebb a zsidó
theoiogiai képzés a miénknél.
Szerk.
3

Ennek kimondhatlan haszna lészen. Megváltozik a
papság lelkülete; mert a bibliásabb ismeret bibliásabb
és így keresztyénibb, kálvinibb szellemet teremt, a minek
pedig a tiszta kálvini keresztyénség veszi hasznát. Mert
a bibliás kálvini szellem átragad ám az atyafiak gyülekezetére. Miként a szétszórt Izraelt a thóra, úgy a bibliás
keresztyén szellem összetartja és megtartja az evangéliom híveit.
A legutolsó zsidó sakternek is ismernie kell a biblián kivül a talmudot. Hány theologus pap, tanár ismeri
és tudja teljes szövegében konfesszióinkat, kátéinkat ?
Az nem elég a hitvallásmestereitől, hogy szellemébe,
összértelmében, összmagyarázatában ismerjék azokat. Itt
is, mint a bibliánál, az ismeretnek szövegszerűnek, részletesnek is kell lennie. Es ha már a bibliát szövegében
jól ismerjük, a főbb tételeket az eszmék szerint csoportosítani, sőt idézni is tudjuk, könnyű akkor már kátéismereteinket megfelelő bibliai lókusokkal erősítenünk.1
Theologusainkat tehát mindenek előtt és legfőbbképen tanítsuk meg a bibliára és a mellett a különböző
evangéliomi hitvallások könyveire, ezek között kiváltképen a mi hitvallásunkra, hogy miként fentebb mondtam,
ne legyenek lelki orvosok a lelki boncztan, kórtan,
gyógytan alapos ismerete nélkül. Különben a sok elfeledett tudóskodó kurzus mellett biblia-mottós, czifra
prédikálok lesznek és erőteljes, szilárd elvhűség és
tartalom nélkül hasonló népet fognak produkálni, a baptizmus és mindenféle szekta javára. Akkor aztán hiába
való a hajlithatlan, vastag kálvinista-nyak !
A kinek vagyon füle a hallásra: halljon vele ! 2
Objektív.

TÁRCZA.
Az ó-testamentomi bibliai kritika.
í r t a : Stanley A. Cook.
(Folyt, és vége.)

A józan kritikának az ó-test.-ból vagy Babyloniából, Assyriából, Egyiptomból vagy Arábiából nyert bizonyítékokat először mind külön-külön kell vizsgálat alá
vennie. Például a Sennacherib Kr. e. 701-diki betörésére
vonatkozó bibliai tudósítás bizonyos belső nehézségeket
mutat, a melyeket csak az assyriai és egyiptomi tudósítások oszlathatnak el. Több szövevényes kérdés van itt
összebogozva és a bibliai kritikusok kénytelenek az ezen
1
Nem hiszem, hogy e tekintetben fogyatékosság lenne theologiáinkon. Legalább a budapestin tudom, hogy nincs..
Szerk.
2
Legyen meggyőződve, hogy a legközvetlenebbül érdekeltek, maguk a theol. tanárok, hallják is és a theol. képzésnek elodázhatatlan reformjánál arra fognak törekedni, hogy lelkészképzésünk bibliásabb legyen. De hogy mindaz, a mit czikkíró kiván,
megvalósulhasson, azt alig hiszem, Ahhoz több idő és úgy a növendékek, mint a professzorok kevesebb lekötöttsége volna szükséges, mint a hogy ma van. Ehhez megint újabb anyagi áldozatok
volnának szükségesek, a miknek meghozatalára azonban, úgy látjuk, sem a mód, sem a hajlandóság nem igen mutatkozik!
Szerk.

országokra vonatkozó specziális ismeretekre appelálni.
Az egyiptologusok véleménye megoszlik a tekintetben,
hogy vájjon lehetett-e Tirhakah abban az időben Egyiptom királya; — míg több assyrologus nem tartja lehetetlennek, hogy Sennacherib 701 után másodszor is betört Palesztinába. 11a ezt az utóbbit be lehetne bizonyítani,
a kritikus meg tudná magyarázni a bibliai tudósítás némely olyan jelenségeit, a melyek a 701-beli eseményekkel nem hozhatók harmóniába, és a Tirhakáhra vonatkozó
utalás inkább érthetővé válnék. De a mikor Prof. Petrie,
„Egyiptom története" cz. művében (296. 1.), azt igyekezik
kimutatni, hogy 701-ben Tirhakah volt tényleg a király
és azt állítja, hogy „nincs semmi szükség ahhoz a theoriához folyamodni, hogy két háború volt", — világos
dolog, hogy a mi tudós egyiptológusunk egy hajszálnyival sem segítette elő a probléma megoldását. Az assyrologusok „lehetősége" továbbra is fenmarad, a bibliai
elbeszélés továbbra is homályos, és kénytelenek vagyunk
elismerni, hogy más tekintélyes egyiptologusok másként
vélekednek ennek a korszaknak a chronologiája felől.
A crux exegetarum másik példájaként vehetjük a
kushita Zerahnak, Asa király idejében történt betörésére
vonatkozó bibliai tudósítást. Ez a tudósítás csupán a
Krónikák könyvében fordul elő és egy millió ember pusztulásáról beszél, annak kimutatása végett, hogy az Ur
diadalmat ad azoknak, a kik ő benne bíznak ós hogy
puszta számbeli túlsúly nem vehet erőt azokon, a kik
ő reá támaszkodnak és nem folyamodnak idegen szövetségekhez. A Királyok könyvének parallel, de korábbi
eredetű tudósítása nem említi az eseményt; de csupán
e miatt elhamarkodott dolog volna hitelességét tagadni.
Az argumentum e silentió veszedelmes fegyver, akár
arra használja valaki, hogy kételkedést támasszon valamely állítás igazsága felől, akár pedig arra, hogy megvédje azt a tradiczionális véleményt, a mely szerint a
mózesi törvény gyakorlatban volt a birák és a királyok
korában. Nos, a mióta ismeretes, hogy a mikor Izrael
országa Juda országára támadt, Asa megvesztegette
Syria királyát, hogy elpártolásra birja: a históriai összefüggés nem kedvez a Krónikák írója tudósításának. De
azért a lekárpált „destructiv" kritikusok közül többen
nem úgy vélekedtek e tudósítás felől, mint a melyet
csupán a Krónikák írója eszelt ki, ügyeimbe vették, hogy
Kusli nem mindig Ethiopiát jelöli, hanem bizonyos arab
törzseket is, s közöttük a Sabeusokat (Gen. 10: 7); és
tényleg, a 2. Krón. 21:16-ban a kushiták és az arabok
mint szomszédok említtetnek. Északi Arábia hordái
gyakran háborgatták Palesztinát, és magának a Zerah
névnek is meg van az ekvivalense a régi arab feliratokban. Ebből kifolyólag a mérsékelt kritikusok véleménye
Prof. Barnes eme szavakban foglalható Össze: „Ha a
kushita Zerah alatt egy sabeus fejedelmet kell értenünk,
akkor az elbeszélés egyetlen reális nehézsége el van
oszlatva." Hosszú éveken át tettek kísérleteket abban
az irányban, hogy Zeráht azonosítsák az egyiptomi I.
vagy II. Uasarkonnal, a kik közül az utóbbiról egy

bizonytalan tudósítás azt állítja, hogy leigázta Palesztinát, De a sokféle nehézség minden gyakorlati tudóst
arra bírt, hogy elvesse ezt a véleményt. Mindennek
daczára Prof. Petrie, említett munkájában, visszatér az
I. Uasarkonnal való azonosításhoz; átsiklik azon a tényen,
hogy az egyiptomi nevek hűen reprodukálhatók voltak
a héber nyelvben (vagy csak annyira ferdítettek el,
hogy nem sémita eredetük azonnal szembeötlik), „megmerevíti" a kétes bibliai chronologiát, csakhogy összeegyeztethesse azt a szintén kétes egyiptomi dátumokkal,
és véleményét olyan argumentáczióval igyekezik erősíteni, a mellyel még az Artliur királyra, vagy a Róma
alapítására vonatkozó legendák hitelességét is be lehetne
bizonyítani. Megvetően nyilatkozik az „észak Arabiából
való, kétes eredetű és históriailag ismeretlen Kush"
személyére vonatkozó theoriáról, mintha bizony ez elég
erős archeológiai argumentum volna a Krónikák tudósítása hitelességének és a kritikai theoria megbízhatatlanságának bebizonyítására, lévén szerinte az arab Kush
nem egyéb, mint csak a kritikusok élénk fantáziájának alkotása! De szerencsétlenségre, a tradiczió rövidesen elveszíti segítő társát; mert a helyett, hogy az
„ethiop" Zeráht Uasarkon dinasztiájának lybiai származása
révén igyekeznék azonosítani, a mint rendesen szokták,
Prof. Petrie azt állítja, hogy a dinasztia neve babyloni
vagy persa eredetre mutat, miután Shesenk (Sisák) jelentése : „Shushanból vagy: Susából való ember" ós Uasarkon neve a nagy Sargon nevéből származik. A bibliahistóriát és annak nehézségeit alig lehet ennél kevésbbó
tudományos módon kezelni!
Talán felesleges is, hogy több példát hozzak fel,
azoknak a metódusoknak a jellemzésére, a melyek mind
annak a nyomait mutatják, hogy az orthodoxia és a
tradiczió téves ideáira vannak felépítve és a bibliai
kritika teljes félremagyarázásával operálnak. Miután
bizonyosra vehető, hogy a folytatólagos archeológiai
kutatások ép olyan szapora eredményűek lesznek, mint
az eddigiek, épen nem örvendetes kilátással tekinthetünk
a jövőbe, a mikor majd, a bizonyságok szaporodásával,
a rozsdás argumentumok és ellenvetések, az elevenség
minden frissesége és a részrehajlatlanság természetessége
nélkül, ismét reázúdulnak a kritikai munkára. Lesznek
mindig, a kik az új ismeretek segítségével a tudomány
előbbre vitelét tűzik ki czéljukul, és ha a kritika joga
el nem ismertetik, a kritikai és a tradiczionális nézetek
között levő szakadás még szélesebbé válik. Kuenen,
általunk többször említett, de igen feledésben ment
tanulmányában megjegyzi, hogy „mindama, látszólag
alapos gyalázkodások, a melyekkel a régi és a mai időben
Izrael szentjeit illették, azonnal semmivé lesznek, mihelyt
a reájok vonatkozó elbeszélések a kritika olvasztó tégelyébe vettetnek". A jelen dolgozat nem fordított ugyan
figyelmet a kérdésnek erre az oldalára; de néha mégis
hallhatni olyan véleményt, hogy azok, a kik kárhoztatják
a kritikát, igen könnyen kiejthetik kezükből azt a leghatalmasabb fegyvert, a mellyel a szabadgondolkozóknak

és az athoistáknak a biblia ellen intézet mérges és
gyakran igen ravasz támadásait visszaverhetnék.
Foglaljuk össze röviden az elmondottakat. A ó-testamentom kritikája a bibliai tudomány összefoglalója, a
modern tudomány világánál, és ugyanazokon az utakon
halad, mint minden más, írott forrásokra támaszkodó
studium. Szükségessé teszik ezt a modern kutatás követelményei, a végre, hogy a bibliát, a modern szükségleteknek megfelelően, érthetővé tegyük, és pedig nemcsak a theologus, hanem a historikus és minden kezdő
tanuló szükségleteinek megfelelően. Ez a studium elhallgattatta gyalázóit és megszabadította kétségeitől azokat,
a kik képtelenek voltak megegyeztetni a biblia sok
állítását a saját lelkiismeretükkel. Igazolta önmagát
sokféleképen: nagyszámú követői jellemével, az egymástól független bizonyítékok egyezésével és annak
igazolásával, hogy máskülönben lehetetlen a biblia tudósításait a tudományos kutatás körében felhasználni.
Az archeologia, a mennyire annyira, támogatta és kölcsönös együttműködés mellett mindkét studium még
tovább fejleszthető. Csakhogy az ó-testamentomi kritikát
igen gyakran elítélték és félremagyarázták. Megtámadták
olyan argumentumokkal, a melyeknek ürességét ismételten
is kimutatták az utóbbi 25 év alatt. Es nem csekély
felelősséggel tartoznak azok, a kik alaptalan vagy téves
állításokkal, öntudatos vagy öntudatlan obskurantizmussal
befolyásolják az olyanok veleményét, a kik náluknál
még kevésbbé vannak képesítve a dolog érdemének
megítélésére.

BELFÖLD.
Vegyesházassági statisztika.
A m. kir. központi statisztikai hivatal havi közleményei szerint Magyarországon f. évi április havában
7544 házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 1202
(%-ban 15'93). Tiszta ág. h. ev. házasság 721, ev. ref.
1302. A gyermekek vallására vonatkozó 276 (%-ban 22.97)
összes megegyezésből esik az apa vallására 131, az anya
vallására 145. A róm. kath. egyház javára 142, gör.
kath. 13, gör. kel. 7, ág. h. ev. 29, ev. ref. 83, unitárius 1, izraelita hitfelekezet javára 1.
Horvát-Szlavonországban április havában, 622 házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 18 (%-ban 2'89).
Tiszta ág. h. ev. házasság 10, ev. ref. 4. A gyermekek
vallására vonatkozó 7 összes megegyezésből esik az apa
vallására 4, az anya vallására 3. A róm. kath. egyház
javára 4, a gör. kel. 2, ev. ref. 1.
Az ág. li. ev. egyház vesztesége április havában a
róm. kath. egyházzal szemben Magyarországon, a 209
vegyesházasságnál előfordult 69 megegyezésből, levonva
a nyereség-veszteséget: 19. Horvát-Szlavonországban az
5 vegyesházasságnál létesült egy megegyezésből vesztesége : 1. Más hitfelekezetekkel szemben Magyarorszá-

gon a 107 vegyesházasságnál létesült 9 megegyezésből
vesztesége: 1. AHorvát-Szlavonországokban2ilyen vegyesházasságnál létesült jegy megegyezésből vesztesége: 1.
A Magyar birodalomban a róm. kath. és más hitfelekezettel szemben összes vesztesége április havában: 22.
Az ev. ref. egyház vesztesége, a róm. kath. egyházzal
szemben Magyarországon, a 467 vegyesházasságnál létesült 151 megegyezésből, levonva a nyereség-veszteséget:
21. Horvát - Szlavonországokban 1 vegyesházasságnál
létesült 1 megegyezésből vesztesége: 1. Nyeresége más
hitfelekezetekkel szemben Magyarországon, a 230 vegyesházasságnál létesült 1 megegyezésből nyeresége: 1. A
Magyar birodalomban a róm. kath. és más hitfelekezetekkel szemben összes vesztesége április havában: 18.
Május havában Magyarországon, 14,343 házasság
köttetett. Ebből vegyesházasság 1603 (%-ban 1T17).
Tiszta ág. h. ev. házasság 725, ev. ref. 1494. A gyermekek vallására vonatkozó 402 (%-ban 2507) összes
megegyezésből esik az apa vallására 191, az anya vallására 211. A róm. kath. egyház javára 226, gör. kath.
14, gör. kel. 11, ág. h. ev. 42, ev. ref. 109.
Ilorvát-Szlavonországokban május havában 1661
házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 54 (%-ban
3'25). Tiszta ág. h. ev. házasság 28, ev. ref. 8. A gyermekek vallására vonatkozó 419 összes megegyezésből esik
az apa vallására 8, az anya vallására 11. A róm. kath.
egyház javára 14, a gör. kel. 2, ág. h. ev. 1, ev. ref. 2.
Az ág. h. ev. egyház vesztesége május havában,
a róm. kath. egyházzal szemben Magyarországon, a 262
vegyesházasságnál előfordult 93 megegyezésből levonva
a nyereség-veszteséget: 21. Horvát-Szlavonországokban
a 11 vegyesházasságnál létesült 5 megegyezésből vesztesége : 3. Más hitfelekezetekkel szemben Magyarországon,
a 124 vegyesházasságnál létesült 24 megegyezéből vesztesége: 12. A Horvát-Szlavonországokban 3 ilyen vegyesházasságnál egy megegyezésből vesztesége: 1. A Magyar
birodalomban a róm. kath. és más hitfelekezetekkel szemben összes vesztesége május havában: 37.
Az ev. ref. egyház vesztesége, a róm. kath. egyházzal
szemben Magyarországon, az 584 vegyesházzasságnál
létesült 223 megegyezésből levonva a nyereség-veszteséget : 67. Horvát-Szlavonországokban a 8 vegyesházasságnál létesült 4 megegyezésből vesztesége : 2. Nyeresége
más hitfelekezetekkel szemben Magyarországon, a 240
vegyesházasságnál létesült 43 megegyezésből: 19. HorvátSzlavonországokban 3 vegyesházasságnál létesült 1 megegyezésből nyeresége : 1. A Magyar birodalomban a róm.
kath. és más hitfelekezetekkel szemben összes vesztesége
május havában : 49.
Június havában Magyarországon 10,199 házasság
köttetett. Ebből vegyesházasság- 1532 (%-ban 13'93).
Tiszta ág. h. ev. házasság 505, ev. ref. 966. A gye
mekek vallására vonatkozó 359 (%-ban 23'48) összes
megegyezásből esik az apa vallására 179, az anya vallására 180. A róm. kath. egyház javára 186,.gör. kath.
27, gör. kel. 12, ág. h. ev. 36, ev. ref. 95, izraelita 3.

Horvát- Szlavonországokban június havában 1030
házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 38 (%-ban
3'69). Tiszta ág. h. ev. házasság 15, ev. ref. 5. A gyermekek vallására vonatkozó 11 összes megegyezésből esik
az apa vallására 5, az anya vallására 6- A róm. kath.
egyház javára 8, gör. kel. 3.
Az ág. h. ev. egyház vesztesége június havában, a
róm. kath. egyházzal szemben Magyarországon, a 274
vegyesházasságnál előfordult 104 megegyezésből levonva
a nyereség-veszteséget: 38. Horvát-Szlavonországokban
az 5 vegyesházasságnál létesült 2 megegyezésből vesztesége: 2. Más hitfelekezetekkel szemben Magyarországon, a 120 vegyesházasságnál létesült 16 megegyezésből
vesztesége : 10. Horvát-Szlavonországban ilyen házasság
nem fordult elő. A Magyar birodalomban a róm. kath.
és más hitfelekezetekkel szemben összes vesztesége június
havában : 50.

verskötetét, a mely a Régi Magyar Könyvtár III. köt.
1222. sz a. van leírva. Tehát nem más adott ki ebben
a könyvben egy verset ő tőle, mint Szinnyei állítja helytelen utalással Szombathyra. Heidelbergben 1619. megjelent dolgozata sem „Bártosi nevű társának értekezésével jelent meg ily czímmel: „Symboli B. Athanasij
Pars altéra De Incarnatione Filii Dei Domini Nostri Jesu
Christi", a mint Szinnyei írja: ez az övé, magáé; társáé
— nem Bártosi, hanem — Borzási Balázsé a Symboli
B. Athanasij Pars pior De S. S. Trinitate. E kettő közös
czímlevelét lásd RMK. III. 370. 1.

Többszörösen téved Szinnyei, a midőn az írók I. köt.
284. hasábján ezt mondja:
„Aszalós Mihály (gönczi), magyar nemes családból
származott és Heidelbergában ref. theologiát tanult. —
Munkája, melyet 1618. aug. 18. terjesztett be, Bártosi
nevű társának értekezésével együtt jelent meg ily czimmel: Symboli B. Athanasii Pars altéra: De incarnatione
Filii Dei Domini nostri Jesu Christi. Heidelbergae, 1619.
— Szombathy említi ezen kivül symbolicus latin versét
is, mely a Marpurgban 1618-ban nyomatott: Calathus...
czímű munkában jelent meg."
Aszalóst 1618. évi április hó 7-én írták be Heidelbergben az egyetem anyakönyvébe; Toepke Matrikel
II. 568. 1. szerint az egyetem aktáiban ugyanez évben
Azsatus néven van említve, Teutsch Asztalos de Geöreznek mondja. Előbb Marburgban járt s itt mint „eloquentiae et poeticae studiosis" adta ki Calathus strenarum
hortensium, symbolicarum, et poeticarum czímmel azt a

Szinnyei nem adja okát, miért írja össze az írók
I. köt. 533. h. Bánpankotai nevét, miért írja VII. köt.
1103. h. Leövei (Pellionis) T. Györgyét T. betűvel, miért
a VI. köt. 127. h. Kernyei Konrád Istvánt Konrád névvel, holott fölemlítette munkáik czímeiben amannak a
neve így van: „Respondente Stephano Ban Pankotano
Ungaro", — ezé így: „Respondente & authore Georgio
P. (a másikban: Pellionis) Leövei Ungaro", emezé így:
„Respondente Stephano C. Kernyenino (a másikéban:
Kernyeino) Ungaro", más forrásra pedig nem hivatkozik
s rólok csak ennyit mond:
„Bánpankotai István. — Munkái: 1. De monarchico statu ecclesiae et Antichristo. Heidelberg, 1611. —
1. De vanitatibus Bellarmini circa purgatórium. Libro I.
et. II. de Purgatorio. U. ott, 1611. — 3. De vanitatibus
Bellarmini circa controversiam de liberó arbitrio in
moralibus et spiritualibus. Libro V. et VI. U. ott, 1611.
Nevét Steph. Banpankotino és Ban Pankotino-nak í r t a /

Kiigazítani és kiegészíteni való az is, a mi a II.
köt. III. h. így olvasható:
„Copis János, ev. ref. theologus; 1673-ban a heidelbergi egyetemre iratkozott be s 1674-ben a baseli
egyetemen tanult, midőn társának Veresegyházi Tamásnak következő dissertatióihoz: De Providentia Dei és
Az ev. ref. egyház vesztesége a róm. kath. egyházzal Plausus Votivus tisztelő verseket írt, az elsőhöz latinul,
szemben Magyarországon, az 504 vegyesházasságnál léte- a másikhoz héberül."
A heidelbergi egyetem theologiai fakultása anyasült 168 megegyezésből, levonva a nyereség-veszteséget :
22. Horvát-Szlavonországokban a 4 vegyesházasságnál könyvében 1673. szept. 23. van beírva ez a „Johannes
létesült 3 megegyezésből vesztesége: 3. Nyeresége más Cópis Cállai Ungarus". Előbb az Odera melletti Frankhitfelekezetekkel szemben Magyarországon, a 262 vegyes- furtban járt, később Zürichben is megfordult. A Régi
házasságnál létesült 36 megegyezésből: 8. Horvát-Szlavon- Magyar Könyvtár III. kötetében 2644., 2645., 2727. sz.
országokban a 2 vegyesházasságnál létesült 1 megegye- a. három munkája van leírva: kettőt Baselben 1674.,
zésből vesztesége: 1. A Magyar birodalomban a róm. egyet Zürichben 1675. adott ki. Veresegyházi Tamásnak
kath. és más hitfelekezetekkel szemben összes vesztesége értekezése mellé és tiszteletére (a Plausus votivust nem
Veresegyházi írta, hanem tiszteletére barátai) írt verséin
június havában: 18.
kivül fenmaradtak azok is, a melyeket heidelbergi
Kassa.
Homola István,
tanulótársainak, Eperjesi Mihály és Vásárhelyi György
ev. lelkész.
művei mellé, továbbá Pápai Páriz Ferenez tiszteletére,
meg Horváti János halálára irogatott. Külföldi ismerőseivel barátságot tartott pap korában is. — 1677. évi
RÉGISÉG.
június hó 27—28. Berettyó-Újfaluban nyert felavatást
Bagamérba. — Egy levele Hoífmann J. J. baseli tanárAdatok a heidelbergi egyetem magyarhoz a Sárospataki Füzetek 1861. évf. 841—842. 1. jelent
országi hallgatóinak névsorához,
meg. Pápai Páriz Ferencznek ugyanitt közölt, 1684. évi
(Folytatás.)
május hó 1-én kelt levele szerint pestisben halt meg.

„Leövei (Pellionis) T. György, theologiai hallgató
a heidelbergi egyetemen. — Munkái: 1. De Ecclesia.
(Disputatio XI.) Resp. & author . . . 23. Juli. 1613. Heidelbergae, 1613. — 2. De Providentia Dei. (Disputatio.)
Resp. & author . . . 27. Nov. 1613. U. ott, 1613."
„Kernyei Konrád István, ág. ev. theologus a heidelbergi egyetemen. — Munkái: 1. De vanitatibus Bell
(armini) circa controversiam de antichristo libro III. de
pontifice Romano, resp. 25. Nov. 1609. (436—442. I.) —
2. De vanitatibus Bellarmini circa controversiam de gratia
primi hominis lib. I. & de peccati deűnitone ac partitione
lib. I. de amissione gratia, resp. 21. Apr. 1610. (540—
545. 1.) — 3. De creatione mundi (791—793. 1.) Mind
a három dissertatio a Pareus Dávid. Collég. Theolog.
Heidelbergae, 1620. II. kötetében."
Pankotai Bán István bizonyosan azonos azzal, a ki
a debreczeni tudósoknak az Irodalomtörténeti közlemények VIII. évfolyamában Borovszky Samu közölte névsora szerint 1601. évi október hó 4-én iratkozott be
Debreczenben deáknak és az iskolában collaboratori
meg contrascribai (1607) hivatalt viselt; nemkülönben
azzal a „Steph. Bán Bankotanus"-szal, a ki Bartholomaedides J. Z. szerint (Memor. Ungarorum 112.1.) az 1609.
évben Wittenbergben járt. Az a Pankotai Bán András,
a ki Kassai C. György Oratio-ja (Vittenb. 1577.) mellé
verset írt, akár apja is lehetett, valamint fia az a Pankotai Ferencz szalontai lelkipásztor, a kinek Békési F.
Márton Franekerben, 1654-ben kiadott Disputatio tlieologica-ját ajánlotta. -— Dolgozatait Szinnyei önálló, 1611-ben
kinyomtatott munkáknak tünteti fel, holott nem azok: a
heidelbergi egyetemen tanultában védelmezett vita-tételei,
melyeket az elnök, Pareus D. adott ki Collég, theologicum-ában.
Lővei 1613. évi márczius hó 26-án iratkozott be
Heidelbergben; neve az egyetem anyakönyvében Georgius
Pellionis Leöuei Ungarus (Teütschnál Georgius pellionis
Leonei), de az egyetem aktáiban, Toepke szerint Pellio
Lövei, P. Leovi alakban is előfordul. Haza jővén, 1615.
tanár Sárospatakon, 1617. lelkipásztor Mádon; 1627. máj.
2. jelen volt a Miskolczi Istvánt esperessé választó erdőbényei gyűlésen; 1637-ben még élt. A Szinnyei említette
dolgozatai nem önállóan jelentek meg, hanem Pareus
Collég. II. kötetében, az első a 113—117., a második a
144—145. 1.
Kernyei a heidelbergi egyetem anyakönyvében
1609. évi június hó 13-án csak Stephanus Kernyei Ungarus néven van beírva, Bartholomaeides J. L. azonban
Memoriae Ungarorum-jának 112. lapján említ a wittenbergi magyar deákok között egy fél évvel előbb, január
30-án egy Stephanus Kun Kernyeiniimst, a ki a heidelbergi Kernyeivel, Szinnyei írójával bizonyosan azonos.
Nevében tehát a C = Kun.
De Szinnyei nemcsak bérmál, hanem el is keresztel.
A most emlegetett Kernyei Istvánról azt írja, hogy
„ág. ev. theologus" (írók VI. köt. 127. h.), — meg a

komáromi Flórián Gáspárról is, hogy „ág. ev. lelkész"
(írók III. köt. 565. h.): holott az emlékek reformátusságukat hirdetik.
Jártak így mások is.
Arany Józsefről is azt találjuk följegyezve az írók
I. köt. 233. hasábján, hogy „ág. ev. lelkész . . . 1800-ban
a szecsődi egyház hívta meg lelkészül, hol 1812-ig maradt; ekkor a felső-őriek választották meg lelkészüknek
és ott működött 1839-ig. — Megírta a felső-őri ág. ev.
egyház történetét, ez azonban kéziratban maradt." A
vasvármegyei négy Szecsőd egyikében sincs ugyan ma
se ág. hitv. evang. anyaegyház, a mint nem volt ezelőtt
száz évvel sem, —- r. kath. és reform, is csak egy-egy,
amaz Egyházas-Szecsődön, ez Terestyén-Szecsődön, —
de Arany J. csakugyan papja volt a jelzett időben Szecsődön is, Felső-Eőrött is — nem az ág. hitv. evang.,
hanem — a református egyháznak, s 1817-től egyszersmind esperese az őrségi ref. egyházmegyének. Egyik
utóda, Gueth Sándor, emlékezetben hagyta „A felső-eőri
evang. reform, egyház történeté "-ben (Szombathely, 1873),
hogy itt „az egyház történetére vonatkozó régibb és
újabb adatokat gondosan feljegyezgetett." A pápai ref.
főiskola könyvtárában is van sok vallástani, földrajzi,
történeti és egyéb iskolai kézirata, a melyek nagy részét
azonban csak másolta, legfeljebb ha átírta. Említésre
méltó ezekből: „Az egész Európának versekben foglaltatott geographiája", a mely mellett, ámbár Magyarországgal tüzetesen foglalkozik, külön is van egy „Rövid
leírása Magyarországnak" ; továbbá „A harmónia éneklésnek mestersége" ; meg az a fordítása, a melynek ezt
a hosszú czímet adta: „A magyar nemzetnek honnan
lett származásának és Magyarországban Szent István első
magyar királytól fogva uralkodott királyoknak mind a
mostani időig leírt rövid históriája, mellyet az oskolában
tanuló gyermekeknek épületekre kérdésekbe és rövid
feleletekbe foglalván deák nyelvből magyar nyelvre fordított Arany Jósef. írattatott Kovátsiban 1788. esztendőben."
8-r. egy ujjnyi vastag, lapszámozás nélkül. A végén lakodalmi, névnapra való danák és halotti énekek is vannak 1792 1793—1795. évekből.
Ez a Gueth Sándor, a kinek a nevét Szinnyei nem
jegyezte fel a Magyar írók életében, igen jeles pap és
esperes volt: Felső-Eőrt, a hol 1857. márcz. 28-tól 1896.
okt. 31-én bekövetkezett haláláig volt lelkipásztor (előbb
K. Németfaluban), s anyagilag is úgy felvirágoztatta, hogy
ott a hívek egy korona egyházi adót fizetnek fejenként, 1
holott más egyházakban az állami adók kétszeresét, sőt
háromszorosát is kénytelenek fizetni.
Gueth Györgyről, a kinek Kecskeméti Zsigmond polgárdi lelkipásztor, mezőföldi esperes temetésén mondott
síri beszéde, másokéival együtt, Pesten 1822-ben jelent
meg, megemlítjük itt, hogy Kis-Kölkeden született; arácsi,
1
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v.-berényi rektorsága és kenesei káplánsága után 1800.
évben lett pap Dégen.
Ormós Andrásról, a ki vallástudományt tanulni
Kálvin egyházába, Genfbe is elzarándokolt s nevét az
egyetem anyakönyvébe 1777. évi augusztus hó 5-én írta
be, szintén azt olvassuk az írók IX. köt. 1379-1380.
hasábjain, hogy „ev. lelkész és theologiai tanár volt
Debreczenben a XVIIÍ. század végén; később lelkész
Hajdú-Szoboszlón", és hogy a m. n. múzeumban megvan
kéziratban egy munkája: „A heidelbergi Katekizmus
magyarázatja". Mintha a debreczeni református theologiai akadémián s -épen a Heidelbergi kátét magyarázhatta volna, valamint a tiszta református lakosságú Szoboszlón pap lehetett volna ág. hitv. evang. ember! —
Ormós Andrásról, az 1786. jún. 4 én, élete 66. évében
elhunyt Varjas János utódáról Balogh Ferenez megírta
a Debreczeni protestáns lap 1905. évf. 725. lapján, hogy
a theol. catech., symbol., keleti nyelvek és héber régiségek tanári székébe 1786. november hónap 23-án iktatták be; előbb hét évig debreczeni ispotályi lelkész volt.
Jól írja Szinnyei,' hogy innét Szoboszlóra ment papnak.
Ez 1792-ben történt, Ap. csel. 20. 28. alapigékről máj.
5-én tartott beszéddel köszöntvén be. Itt hunyt el életének 56. esztendejében, 1805. nov. 3-án; 7-dikén temették
el, Diószegi Sámuel és Somogyi Ferenez beszédeivel.1
Láng Adolfról viszont, az ág. hitv. evang. egyház
tagjáról, azt találjuk megírva az írók VII. köt. 716. h.,
hogy „ev. ref. lelkész és főesperes Tápió-Szent-Mártonban."
Ilyen légből kapott állítás kerül többfelé a nagy műben, s a szem majd itt, majd ott akad meg a száguldó
toll gyorsaságát jelző egy-egy botláson, pontatlanságon,
kisebb-nagyobb hibán, esetleg olyan megokolatlan tételen, a melynek a helyességét csupán az előadás tömörsége borítja homályba.
Csak egynéhányat a feltűnőbbek közül.
A református egyház hivatalos terminológiájának
elvetése, vagy talán csak elvétése mondatja Szinnyeivel
az ilyeneket:
Károlyi András sírverset írt „Károli Péterhez, a tiszavidéki püspökhöz" (írók V. köt. 1072. h.).
Decsi István „a bihari egyházkerület esperese"
(írók II. köt. 726. h.).
Csulyak István, a ki „a lisceni (?) egyháznak volt
lelkésze", (Értsd: ecclesiae Liscensis = az olasz-liszkai
egyháznak!) „a zempléni ev. ref. egyházkerület seniora",
és hogy „az ő idejében kezdték írni a zempléni egyházkerület jegyzőkönyvét" (írók II. köt. 445. h).
Természetesen akadni e fajta helytelenségre más
íróknál is, a kik nem jártak Heidelbergben. Például a
X. kötetben —- hogy csak mutatóba hozzunk fel egynéhányt — az 1234. h azt találjuk megírva, hogy „Plech
János, ág. ev. lelkész . . , 1828-ban a szent-jánosi plébániát kapta . . . 1842-től egyházkerületi senior is volt;"
1
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az 1200. h. meg hogy Piscator Gábor a XVII. században
„tótlipcsei lelkész és a zsolnai egyházkerület seniora
volt"; az 530. h. hogy „Nagy András (péli), földbirtokos,
több megye táblabírája, a barsi ref. egyháznak majd
félszázadig volt egyházkerületi világi főgondnoka."
Az írók I. köt. 136. 1). meg azt olvassuk, hogy
Alvinczi Péter, a kassaiak híres-neves papja, „Heidelbergából 1602-ben tért haza, 1603-ban pappá szenteltetett Nagy-Váradon, hol tanári széket nyert és itt
1604. febr. 22-ig működött; e napon választatott a bihari
egyházmegye esperestjévé és másnap váradi lelkészszé
ordináltatott, u Tudnivaló dolog, hogy a hót sákramentomos egyház papszentelésének a protestánsoknál csak
a neve van meg, a ki ezt a kifejezést használja, ordinálásra érti — ordinálni, felavatni pedig egyszer szokták
papjaikat a reformátusok is.
A X. köt. 124—125. hasábjain írva — de hihetetlennek — találjuk, hogy Paksi Mihály (szathmári)
„1576-ban Debreczenben volt lelkész, majd Tokajban,
azután Gyulafehérváron és Marosvásárhelyen lelkószkedett, végre Sárospatakon volt tanár 1577-ben".
És téves-—tán nyomdahiba — a II. köt. 711. h.
az az állítása, hogy Debreczeni Taraczk János 1592-ben
iratkozott be Heidelbergben deáknak: mert ez ifjú tudósunk Heidelbergbe 1590 őszén ment át Wittenbergből,
hol két évet töltött; a mondott 1592. évben pedig már
a debreczeni iskola rektora volt. L. Balogh F. közleményét a debreczeni Theol. Közlöny XXIX. évf. 4. számában és Borovszkyét az Irod. tört. közlemények VIII.
kötetében.
A VI. köt. 69. h. azt irja Szinnyei, hogy Keresszegi
H. István tiszántúli református püspök „kiadta . . . Gönczi
Pálnak De Disciplina Ecclesiastica (Debreczen, 1633.)
cz. „kánongyűjteményét" (Pallas Lex. X. köt. 425. 1.
is: „kánongyűjteményét"); holott a III. köt. 1356. h.
már följegyezte volt, hogy ezt a nyomtatásban először
Wittenbergben, 1577. évben megjelent egyházi törvényt
Gönczi György debreczeni lelkipásztor, tiszántúli püspök
szerkesztette össze.
(Folyt, következik.)

NEKROLOG.
Ádám GeFZSon emlékezete.
1906 aug. 9-én, déli 12 óra után egy derék ember
hunyt el — sokunknak bánatára — Nagykőrösön, saját
házában. Ez volt Ádám Gerzson, az utolsó klasszikus
professzor. Ha Melanchtont „Praeceptor Germaniae"-nak
nevezték, bizonyos tekintetben Ádám Gerzson is megérdemelte a „Praeceptor Hungáriáé", legalább a „Praeceptor Superintendentiae Cisdanubianae helv. conf." czímet; mert a kik 1856 óta a nagykőrösi reform, gimnáziumban tanultak — és pedig légió azoknak száma —
Ádám Gerzsonnak is mind tanítványai valának.

Adám Gerzson régi nagykőrösi családból származik ; őseiről Nagykőrös város legrégibb jegyzőkönyvei
s okiratai emlékeznek.
Atyja A dám Mihály volt; Ádám Gerzson születésekor — 1832. febr. 22-kén — izsáki reform, lelkész Pest
vármegyében; anyja nemes Bikkfalvy Sára. Atyja Izsákról
Tiszavezsenybe ment lelkésznek még 1832 tavaszán, s
ott a tiszaparti faluban játszotta el gyermekjátékait s
végezte „ Gáti uram" rektorsága alatt az elemi iskolákat.
Utána még hat gyermek született a tiszavezsenyi nádasfedelü parokhián, ú. m. József, most szeremlei lelkész;
László, egykor mérnök, polgármester, most földbirtokos
Nagykőrösön; Julianna, Gonda László békési tanár, majd
országos képviselő özvegye; Kálmán, dunamelléki ref.
egyházkerületi főjegyző s kecskeméti e. m. esperes;
András, kúriai biró Budapesten; György kir. táblabíró
Budapesten.
E hót gyermek, a mint az elemi iskolákat végezte,
egymásután Nagykőrösre került és egymás mellett nagyanyjuk, özvegy Bikkfalvy Sámuelné, Molnár Sára védőszárnyai alatt növekedett föl, míg volt nekik Nagykőrösön mit tanulniok! Ennek az öreg nemes asszonynak nem gazdag házánál, de szeretetének s féltő és
nevelő gondjainak nagy gazdagságából nyertek annyit,
amennyiről mindenkor a legnagyobb halával, a legnagyobb
szeretettel emlékeztek meg és még ma is emlékeznek.
Ádám Gerzson a gimnáziumot Nagykőrösön végezte,
hol 1848-ban és 1849-benaz I.gimn. osztály köztcmítója^voU,
miközben mint nemzetőr részt vett a nemzeti védelemben,
•leien volt Róth és Philippovich elfogásánál Ozoránál, aztán
Üllő alatt Aulich táborához lett kirendelve. Mikor Szolnoknál
a nagy csata volt, Vezsenybe hazarándult s az ellenséges tábor által körülvéve elfogatott s csakis az élelmet
szállítni kényszerült tiszavezsenyi biró és egy lipcsei
kereszttel elbocsátott vén katona tanúskodása mellett
szabadult meg.
1850 — 1853-ban Debreezenben theologiát, jogot
hallgatott s egy évig machinista praeses, vagy a tűzoltó
diákok parancsnoka, juratus (esküdt diák) és elemi iskolai
tanító (publicus praeceptor) volt. Mind a négy évet egyszersmind a híres pap; Fésűs András egyliázker. főjegyző
házánál — előkelő körben — töltötte, mint nevelő.
1854-ben a német nyelv elsajátítása végett Szepes-Felkára ment.. — 1855-bemletette — máj. 1. — a lelkészképesítő vizsgát Debreezenben s Körös-Tarcsára rendeltetett segédlelkésznek, hol a kolerás betegek körül erős
hittel, Istenbe vetett bizodalommal teljesítette a lelkészi
szolgálatot agg főnöke helyett is.
1856-ban a dunamelléki reform, egyházkerület, az
általa fentartott tanári székre, Nagykőrösre rendelte
Ádám Gerzsont. 1857-ben a nagy szünidő alatt Bécsben,
a gimnáziumi póttanfolyamon vett részt s több tanártársával együtt Bécsből rándult ki Triesztbe és Velenczébe. Az 1858/59-ik tanévet, a dunamelléki egyházkerület
pénzsegélyével, az első félévet Tübingenben, a másodikat
Zürichben töltötte, hallgatván Baur, Fichte, Dunker,

Schweitzer, Schlottmann és Fritsche híres egyetemi
tanárokat Utazásokat tett Németországban, Fraucziaországban és Belgiumban. Gyalog beutazta Svájczot s
meglátogatta a híres magyar menekülteket.
Az egyetemekről visszatérve, Zimermann cs. kir.
vall. közokt. tanácsos fölszólította Bécsben, hogy a patentális ujsziváczi ref. püspökség titkári állomását fogadja
el; de ő, egyházunk autonomikus jogaira tekintettel, a
felkínált állást nem fogadta el.
Visszajővén Nagykőrösre, hol egyetemeken járta
alatt Miskolczi Károly helyettesítette, folytatta mint vallástanár s egyszersmind mint classicus pliilologus (latin
nyelv) tanár professzori működését, s 1862-ben a második
lelkészi vizsgát is letette Budapesten; 1871-ben pedig a
magyar és latin nyelvből tanári képesítést nyert.
Mint professzor, tagja volt azon országo snevezetességü
tanári testületnek, mely testület Nagykőrösnek a „magyar
Athene" nevet szerezte meg. Arany János, Mentovics
Ferencz, Kis Lajos, Losonczy, Salamon Ferencz, Szabó
Károly, Szász Károly, Szilágyi Sándor s az öreg Warga
János fénylettek e testületben. Egyik mint költő szerzett
magának európai hírt ós nevet s lett világirodalmi nevezetesség, másik, harmadik, mint szintén költő, műfordító,
többen mint történetírók, filozófusok s eszthetikusok
szereztek maguknak s Nagykőrösnek országos nevet;
de mint nevelöt, mint tanárt, Adám G&rzsont e halhatatlanok egyike sem múlta felül! — Mint igazgatót pedáns
pontosság s a nagykőrösi főgimnázium tanügyi vezetésében bölcs tapintatosság, a legnagyobb ügyszeretet ós
buzgóság jellemezte !
Fiatalabb éveiben részt vett Adám Gerzson Nagykőrös város társadalmi egyesületeinek (mint nőegyleti
titkár) alakításában és vezetésében is; később elnöke
volt a dunamelléki ref. egyházkerületi tanárok gyámegyletének s a szervezendő tanári egyesületnek. A szegények előtt sem volt bezárva szíve, ajtaja, zsebe! Évtizedeken keresztül 4 - 5 szegénysorsú és igyekvő gimnáziumi és képezdei tanulónak adott ingyenes szállást. Mint
igazgató nem egy szegény tanuló helyett fizette meg a
tandíjat, még pedig valláskülönbség nélkül! Nagy része
volt a nagykőrösi ref. gimnáziumnak évi 26 ezer korona
állami segélyben való részesítésének megvalósulásában
és abban, hogy az állam az új gimnázium építéséhez
170 ezer korona államsegéllyel hozzájárult. 0 indítványozta, hogy új gimnázium építtessék, még pedig az
újtemetőnek város felőli részén, terjedelmes park közepette, s indítványát „Érdeklődés a főgimnázium építése
iránt 1900." czímű röpiratában meg is okolta; de e
tervét megbuktatták azok, kik, midőn az impozáns palota
fölépült, maguk is megbánták, hogy a hol most áll, odaépíttették.
Működött az irodalom terén is. Czikkei a „Nagykőrös" czímű helyi lapban (a nagykőrösi egyház és főgimnázium múltjából, saját neve, vagy Földi N. és
Mihályfi név alatt), a „Prot. Egyh. és Isk. Lap"-ban, a
„Vasárnapi Újság"-ban, a „Századok-1 1890. évi 114. füze68*

tében, Nagykőrös város Monographiájában jelentek meg.
Önálló kiadásban: 1. A nagykőrösi ref. főgimnázium
története, 1896. (dr. Joó Imre kartársával). 2. Érdeklődés
a főgimnázium építése iránt Nagykőrösön, 1900. 3. A
nagykőrösi ev. ref. új főgimnázium alapjába helyezett
emlékirat. Nagykőrös, 1902. 4. A nagykőrösi Athenás,
vagy a nagykőrösi írók élete. Nagykőrös, 1904. 5. 27 éven
át szerkesztet tanévi „Értesítő" a nagykőrösi ref. főgimnáziumról.
Közhasznú tevékenységét méltányolta a dunamelléki ref. egyházkerület, midőn 1875-ben tanítóképezdei
igazgató-tanácsossá s a tanítókópesítő bizottság tagjává
választotta, mely bizottságnak (haláláig) helyettes elnöke
is volt, s végre 1897-ben lelkészi tanácsbirájává s egyik
iskolafelügyelővé választotta. De méltányolta O felsége
a király is? midőn 1906-ban királyi tanácsosi czímmel
tűntette ki.
1881-ben 25 éves tanárságát kartársai, barátai,
tanítványai s tisztelői megjubilálták, a midőn a nagykőrösi izraelita hitközség egy ezüst pohárral tisztelte meg
s tanítványai 480 koronás alapítványt tettek nevére ösztöndíjul (de tett maga is és testvéri nagyanyjuk, özv.
Bikkfalvy Sámuelné nevére).
Jó nejével, néhai Acs Krisztinával 15 évi boldog
házas életet élt; de midőn egyetlen leánykájuk született,
az édesanyát csakhamar elragadta a halál (1879 márcz. 9).
Mint egy keresztyén bölcs, önmegadással fogadta a csapást s hivatása buzgó teljesítésében keresett a fájdalmak
elől menedéket s rajongó szeretettel csüngött kis árváján, Krisztinán. Az árvát sem hagyta el az isteni
gondviselés. Igaz gyermeki szeretettel, jósággal hálálta
érette élő édesatyjának gondos neveltetését, s a jó
atya megérte gyermekének örömét, egybekelését egy
derék tanárral, — Horváth Józseffel, — megérte első
unokájának, a kis Horváth G-erzsonnak [születését. Gyönyörűségessé tette e kis gyermek az 1902 január 1-én
nyugalomba vonult nagyapának hátralevő napjait. Azonban a közhasznú tevékenység emberének testi szervezetét betegség támadta meg. Ez év tavaszán májbajával
Karlsbadba ment; némi üdüléssel jött meg onnan; fenjárt, de napról-napra fogyott életereje. Augusztus 7-ikén
rosszul lett s ágyba kellett feküdnie. A jó Isten itt is
nyújtott neki boldog perczeket. Aug. 8-án szerencsésen
megszületett második unokája, — a kis Horváth Ádám.
Ha láttátok volna, mint éledt föl, mint emelkedett
föl ágyában, kezeit égre emelve, miként adott hálát leánya
szerencsés szüléséért, s miként simogatta az újszülött
csecsemőt: láttatok volna egy igazán hívő és boldog
embert, ki elfeledi saját testi szenvedéseit ós áldja Istenét
azon kegyelijieért, melyet övéire árasztott.
A jó gyermek, a szerető vő — Horváth József —
a lelkiismeretes tudós doktor — Misler Gyula — mindent
elkövettek a pusztító kór ellen. Magam (ki e sorokat
írom), ki tan uja voltam ama fölemelő jelenetnek, azt
hittem, hogy még a kegyes Ádámnak napjaihoz napokat,
esztendeihez esztendőket told az örökkévaló; de nem

így volt elvégezve. Az orvos megmondá nekünk, hogy
ama jobban lét, ama boldog jelenet, a hamvadó földi
élet tüzének utolsó fellobbanása volt.
Ádám Oerzson aug. 9-én déli 12 óra után elhunyt.
Aug. 11-ón délután 3 órakor kísértük a nagykőrösi ref.
templom csarnokába, a hol méltán vette föl felette tartott halotti beszéde alapjául Patonay Dezső ref. lelkész
Dániel próféta eme szavait (melyek jubileumakor kapott,
ezüst koszorújára is vésve voltak): „A bölcsek fénylenek
mint az égnek fényessége ; és a kik sokakat az igazságra
visznek, miként a csillagok, örökkön örökké fénylenek".
(Dán. XII : 3.)
Aztán omló könnyek zápora közt kisérve a jó vő
— ki miként édes atyját tisztelte, szerette és ápolta —
kisérte egymaga, mert hű neje, a jó leány újszülött
csecsemőjével nem kisérhette; kisértük annyian, kisérték
két intézet tanárai, az egész város; kisérték az egyházkerület, egyházmegye, tanintézetek képviselete stb., a nagykőrösi temetőbe, az akáczok lombjai alá, hol egykori tanítványa, később tanártársa — Benkó Imre — búcsúzott el
tőle s hol jó neje hamvai mellé eltemettük, a boldog feltámadás reménye alatt . . .
A test elporlad, és a porra
Minden tavasz virányt borít ;
De a lélek mennybe száll bízva,
Hol tárvák az Úrnak sátori . . .
. . . „Forró sóhajtások lelkemnek
Elszaggatott darabjai,
Ott legyetek, hol barátomnak
Nyugosznak áldott h a m v a i . . . "

Kit annyi ezer tanítvány áld, kit jó gyermekeid,
testvéreid és annyian siratunk, kedves barát, Isten veled,
Isten veled!
II- Kiss Kálmán.

EGYHÁZ.
Lelkészválasztások. A nagyidai ref. gyülekezet,
meghívás útján egyhangúlag ifj. Antalfy László, kassai
segédlelkészt, — a keszöhidegkuti és belecskai evang.
gyülekezet pedig, szintén egyhangúlag Perl János helyettes-lelkészt választotta meg lelkipásztorává.'
Amerikai hittestvéreink kegyelete. Azon országos
ünnepély alkalmából, melynek keretei között fog végbemenni fővárosunkban szept. 16-án az amerikai magyarság közadakozásából emelendő Washington-szobor lelepzési ünnepélye: mozgalom indult meg az egyes amerikai
magyar ref. egyházak körében, hogy külföldön élő hittestvéreink egy-egy koszorúval adózzanak hazafias és
vallásos kegyeletük kifejezéséül úgy Bocskay, mint a
gályarabságot szenvedett hithősök emlékének. A nemes
eszmét lelkesen karolta fel a homesteacli gyülekezet is,
mely legutóbbi gyűlésen 50 koronát szavazott meg a
gályarabok szobrán elhelyezendő koszorúra. A szép koszorút Csutoros Elek clevelandi lelkész, a nem csatlakozott magyar egyházmegyéknek elnöke fogja a többi,
ezután jelentkező egyházak koszorúival együtt személyesen letenni a debreczeni szoborra. Szép volna, ha theol.
ifjúságunk és a prot. közönség alkalmi ünnepélyt rendezne szept. 16-án a Bocskay-szobor előtt, melyre több
koszorút fognak küldeni amerikai ref. testvéreink. Annyi-

val inkább szükséges volna az, mert tudomásunk szerint,
ugyané napon a Szent István-szoborra is lesznek koszorúk elhelyezve a r. katholikusok kegyeletéből, s ők bizonyára nem mulasztják el feltűnővé tenni a saját ünnepélyüket. Amerikai véreink kegyeletes buzgósága egyéb
ként is megérdemli a nyilvános elismerést.
A kishonti evang. egyházmegye Rimaszombatban
tartotta meg közgyűlését, Medveczky Sándor és Oyürky
Pál esperes elnöklete alatt. Az esperesi jelentés szerint
az egyházmegyében befolyt adományok összege 3900 K
volt, míg a gyülekezetek, építkezésekre és adósságtörlesztésre 60,000 koronát fordítottak. Sajnálattal konstatálta a jelentés, hogy az amerikai kivándorlás az egyházmegye területéről is megindult, és pedig épen olyan
vidékekről; a hol elég bő keresetforrások vannak. A
számvevőszék jelentését Banczik Samu mutatta be, s ennek
során megrótta a gyűlés Tiszolczot, az egyházi hivatalnokok rendetlen fizetése miatt. Az özvegy-árva-gyámintézet
vagyona 32,000 kor.; az egyházmegyéé 11,572 korona.
Az egyházak összes bevételei 128,000, kiadásai pedig
117,000 koronára rúgtak. Az iskolákról Liszkay János
alesperes tett jelentést. A valástan kivételével minden
tárgyat magyarul tanítanak és pedig igen szép sikerrel.
Fogyatékosság csak a vallástanítás terén mutatkozik, a
mi főként a jó tankönyvek hiányának tulajdonítható. El
is határozták, hogy felkérik az egyet, egyházat és a
Luther-társaságot, hogy a hiányon segítsen. Az iskolai
jelentéssel kapcsolatban elhatározták, hogy a szórványokban való hitoktatás ellátására a kerülettől segítséget kérnek, miután egy tanító (a pongyeloki), a ki két
év óta minden honorárium nélkül végezte .el Susányban
a hitoktatást, ezt tovább is ingyen végezni nem volt
hajlandó. Varbócz, szegénységét hozva fel okul, már hat
év óta nem töltötte be a tanítói állást. Az egyházmegyei
kiküldött bizottság jelentése alapján azonban a kifogásokat elutasították és az egyház elnökségét felelősség
terhe alatt kötelezték a tanítói állás betöltésére.
Wolafka Nándor hagyatéka. A napokban fejezték
be a Wolafka püspök halálával megüresedett debreczeni
plébánia vagyonának leltározását. A leltározást Palotai
László nagyváradi kanonok vezette és megállapította,
hogy 15,000 koronányi aktívával egy negyedmillió koronát meghaladó adósságok állanak szemben. A debreczeni káptalan 95,366 korona követelés erejéig biztosítási végrehajtást is foganasíttatott a vagyonra. Az
egyes plébániai alapoknál is számottevő hiányokat konstatáltak. Megállapították azt is, hogy nagyon sok akta
hiányzik és így azt sem tudják, mire fordíthatta Wolafka
az egyes kisebb-nagyobb összegeket. Az egyházmegye
püspöke úgy intézkedett, hogy a plébános tisztét mindaddig nem töltik be, a míg a hiányzó összegeket nem
pótolták. Erre a czélra a debreczeni kisprépostság
150—200 ezer koronányi jövedelmét fogják felhasználni.
A fehérkomáromi evang. egyházmegye f. hó 9-én,
Székesfehérváron tartotta meg közgyűlését Jánossy Lajos
esperes és Kirchner Mihály másodfelügyelő elnöklete
alatt. Az esperesi jelentéssel kapcsolatban tárgyalta a
gyűlés a 48. XX. végrehajtása tárgyában kelt miniszteri
választ s arra vonatkozólag teljesen magáévá tette
brassói és a hegyaljai egyházmegyéknek lapunkban már
egész terjedelmében közölt határozatát. Ugyanez a gyűlés
ejtette meg az általános tisztújítást is. Alesperessé Gáncs
Jenő, székesfehérvári lelkész, másodfelügyelővé Kirchner
Mihály, pénztárossá Kirchner Gyula, ügyészszé dr. Kéler
Zoltán, iskolafeliigyelővé Piri Károly választattak meg.
A Zsedényi-díjra Németh István csákvári tanítót hozták
javaslatba. Megelőző napon tartatott meg a gyámintézeti

gyűlés, Gáncs Jenő és Kirchner Mihály elnöklete alatt.
Á gyámintézeti segélyt Szent-Tordás, a pozsonyi theologus
Otthon és a pozsonyi diakonissza-képzőintézet között
osztották meg.
A dunántúli ref. egyházkerület szept. hó 18. s
következő napjain Pápán fogja megtartani közgyűlését.
Szept. 17-én délelőtt az egyházkerületi lelkészértekezlet
ülésezik.
A bibliarevizió, a mint a Sárospataki Ref. Lapok
írják, a vége felé közeledik. Az ó-testamentomi rész
már hónapokkal ezelőtt kikerült a sajtó alól, de nyilvánosságra nem bocsáttatott, mivel a Brit- és Külföldi Bibliaterjesztő Társaság a teljes revideált bibliát kívánja a
magyar nép kezébe adni. Az új-testanientom revíziója
és szuperrevíziója is azonban már készen van és még
csak a végső egyeztetés van hátra. így tehát reményünk
lehet arra, hogy rövid idő alatt kezünkbe kaphatjuk a
teljes, revidiált bibliát.
Ajándék Amerikából. Az Észak-Amerikai Egyesült
Államok területén élő bridyeporti magyar református
gyülekezet szép jelét adta a hazai anyaegyházhoz való
ragaszkodásának. Mint a Debr. Prot. Lapban olvassuk,
a nevezett gyülekezet tagjai 549 kor. 02 fillért küldöttek
a vizsolyi ref. egyháznak, történeti érdekű templomának
renoválására.
Egyházmegyei választások. A trencséni evang.
egyházmegye a mult hónapban ejtette meg a szavazást
az esperesi és a felügyelői hivatalra. Esperessé újból
Krizsán Zsigmondot, felügyelővé pedig dr. Stur Károly
ügyvédet választották meg. Az egyházmegye új elnöksége a f. hó 7-én Trencsénben megtartott közgyűlésen
foglalta el hivatalát.
A gömöri ref. egyházmegye f. hó 2-án rendkívüli
közgyűlést tartott Rimaszombatban, hogy a Nagy Pál
elhunytával megüresedett esperesi hivatal betöltése iránt
intézkedjék. A gyűlést Cscibay Pál tanácsbiró és helyettes esperes nyitotta meg, kegyeletes szavakkal emlékezvén
meg az elhunyt esperes bokros érdemeiről, a melyeket
a gyűlés jegyzőkönyvében örökített meg. Az esperesválasztás aug. 25-diki határidővel elrendeltetett. A megválasztandó esperes a szept. 11-én Rimaszombatban megtartandó közgyűlésen fog hivatalába beiktattatni. Réz
László rozsnyói és Vattay László rimaszécsi lelkészek
indítványt tettek az iránt, hogy az egyházmegyei tisztikar 10 évről 10 évre választassék. Az indítvány tárgyalását az őszi rendes közgyűlésre tűzték ki.
A békési evang. egyházmegye f. hó 8-án tartotta
meg közgyűlését. A közgyűlés a többi közt a tótkomlósi
lelkésznek, Hrdlicska Lajosnak a magyar nyelv ellen
folytatott izgatásával foglalkozott. A tótkomlósi egyház
azelőtt mindig magyar jegyzőkönyvet vezetett tanácskozásáról, mióta azonban Hrdlicska a község papja, azóta
tótul írják a jegyzőkönyvet. A panaszok szerint az iskolában, templomban, még a tanítók magánérintkezésében
is üldözi Hrdlicska a magyar nyelvet. A fegyelmi vizsgálat, a melyet megindítottan ellene, sok bizonyságot
mutat bűnössége mellett; addig azonban, míg a vizsgálatot be nem fejezik, nem lehet ellene semmit sem tenni.
A napirend többi pontja belkörű ügyekből állott.
A pestmegyei evang. egyházmegye aug. 1-én,
Budapesten ülésezett. A napirend előtt Szeberényi Lajos
esperes szép beszéddel üdvözölte tavaly leköszönt elődjét : Török Józsefet és egy albumot nyújtott át neki, az
egyházmegyei tisztviselők és a gyülekezetek lelkészeinek
és felügyelőinek arczképeivel. A betegsége miatt a gyűlésen meg nem jelenhetett Lauko Károly, kecskeméti
lelkészt táviratilag üdvözölték lelkészkedése 40-dik év-

fordulója alkalmából, s egyszersmind, mivel Lauko virágoztatta fel az egyházmegyei özvegy-árva gyámintézetet,
kimondták, hogy nevére alapot létesítenek, a melynek
évi kamatait a legtöbb árvával bíró papi család fogja
kapni. Ezután az általános tisztújítást ejtették meg s az
összes régi hivatalnokokat újból megválasztották. Az esperesi és az alesperesi jelentések során méltán panaszolták fel azt az egyenlőtlen elbánást, a melyben az aszódi
javító-intézet templomainak építése és felszentelése körül
a prot. egyházak részesültek, szemben a római katholikusokkal. A protestáns hitoktatás is minduntalan nehézségekbe ütközik ennél az intézetnél. (Hát melyik állami
intézetnél nem? Szerk.). Feltétlen szükség van tehát arra,
hogy az egyet, egyház a kormánynál és a törvényhozásnál keressen orvoslást. Az egyházmegye lélekszáma 58,531.
Született 2295, meghalt 1782. Konfirmált 1113. A vegyesházasságoknál 28 esetben az evang. egyház javára kötöttek egyezséget; 95 pár ilyen szerződés nélkül kelt
egybe. Az egyházak összes bevétele 281,000, kiadása
233,000 korona volt. A tőkék értéke 201,000 korona, a
takarék-magtárak vagyona 44,000 korona. A gyülekezetek összes vagyona, a templomokban levő érték nélkül.
2.425,752 kor. A terhek összege 214,803 kor. Az iskolák jövedelme 122,000 koronára rúgott. A tanítói fizetések összege 106,000 korona. A rákospalotai kir. leányjavító-intézet sérelmes hitoktatás-ügyének megvizsgálására bizottságot köldöttek ki.
Rázgha Pál emléke. A pozsonyi evang. egyház
mult vasárnapi közgyűlésén elhatározta, hogy egykori
kitűnő lelkészének, Rázgha Pálnak, a ki 1849-ben Haynau
alatt vértanúhalált szenvedett a magyar szabadságért,
emlékét és érdemeit születése százados fordulóján jegyzőkönyvében megörökíti, támogatja azt a mozgalmat, mely
a vértanúnak szobrot akar állítani, s addig is, míg a
szobor elkészülne, emléktáblát helyez el Rázgha Pál
egykori lakásának falába. Az emléktáblát a Luther-Társaság és Gyámintézet idei közgyűlése alkalmával avatják
fel s az ünnepségre meghívják azon gyülekezeteket is,
a melyekben Rázgha Pál lelkészkedett. A határozatot a
közgyűlés a napirend előtt egyhangúlag hozta s az
emléktábla feliratának megszerkesztésével az indítványozó
Kovács Sándort bízta meg. (E. O).

I S K O L A .

A debreczeni ref. tanítóképző intézet földrajzi,
természetrajzi és számtani helyetes tanári állására az
elnökség Berentés Lajost, a békési főgimnáziumi helyettes
tanárát nevezte ki.
A szatmárnémeti ref. tanítónőképző intézet I.
osztályába oly leányok vétetnek fel, a kik 14. életévüket
már betöltötték és annyi előképzettséget igazolnak, a
mennyit a polgári leányiskola és leánygimnázium alsó
négy osztályának sikeres elvégzése nyújt. A felvételi
kérvények az igazgatótanácshoz indézendők s az intézeti
igazgatóhoz küldendők. A kérvényhez csatolandók: a
keresztlevél, iskolai bizonyítvány az előző iskolai évről,
hímlőoltási és orvosi bizonyítvány arról, hogy a folyamodó alkalmas a tanítónői pályára és érzékszervei épek.
Az egész évi tandíj, a járulékokal együtt, 80 kor; ebből
a beiratáskor fizetendő 26 korona, októbertől kezdve
6 kor. havonként

Nyugalomba vonuló tanárok. A nagyenyedi Bethlenkollégiumnak két kiváló tanára vonul megérdemelt nyugalomba : Nagy Lajos, a tanítóképezde tanára és hosszú
éveken át igazgatója és Váró Ferencz főgimnáziumi
tanár. Nyugdíjaztatásuk ügye már be van végezve. Nagy
Lajos 4600, Váró Ferencz pedig 5600 kor. évi nyugdíjat
fog élvezni. A kollégium a nyugalomba vonuló két férfiúban igen sokat veszít. Reméljük azonban, hogy a
még munkabíró férfiak, megérdemett nyugalmuk közepette is támogatói lesznek a híres iskolának és munkásai
a protestáns tanügynek. Isten tartsa meg őket még
sokáig!
A debreczeni ref. theol. és jogakadémián szept.
3-án lesznek a pótló- és javító kollokviumok. Az alapvizsgálatok szept. 6-án tartatnak meg. Az iskolai év
ünnepélyes megnyitása szept. 10-én lesz. Az akadémia
új növendékei 5 kor. 20 fill. beiratási díjat fizetnek. A
tandíj egész évre 60 kor., a melyből azonban, szegény
és jó tanulóknál elengedésnek is van helye. A tandíjon
felül minden növendék fizet még kórházi és tisztogatási
költség czímén 6 kor. 20 fillért, a könyvtárra 4 koronát,
a betegsegélyző pénztárba 6 koronát és a bentlakásért
40 koronát. Az 1906/7-dik iskolai évben az akadémia
igazgatója Haendel Vilmos jogakad. tanár; a theologiai
kar dékánja dr. Erdős József, a jogi karé dr. Kun Béla.

PÁLYÁZATOK.
Pályázat
a szatmárnémeti ev. ref. főgimnáziumban a következő 1906/7. iskola év kezdetével elfoglalandó németmagyar nyelvi helyettes tanári állomásra. Javadalmazás
évi 1600 korona, mely negyedévi részletekben előre
fizettetik a főgimn. pénztárából.
Csak ev. ref vallású s legalább alapvizsgálatott tett
tanárjelölt választatik meg.
Pályázni kívánók felhivatnak, hogy folyamodványukat, kereszlevelükkel, végzett tanulmányaikról — s ha
alkalmazásban vannak, eddigi szolgálatukról, — továbbá
egészségi állapotukról és hadkötelezettségükről szóló
bizonyítványaikkal együtt f. évi szept. hó l-ig a főgimn.
igazgatóságához küldjék be.
A választás szept. 9-én fog történni. A megválasztott helyettes tanár állását legkésőbb szept. 15-ig elfoglalni köteles.
Szatmár, 1906 augusztus 15.
A főgimn.

igazgatósága.

Pályázati hirdetmény.
A karczagi ev. ref. főgimnázium fentartó testülete
ezennel pályázatot hirdet két helyettes-tanári tanszékre;
ú. m. egy magyar-latin s egy mennyiségtan-természet^
tani állásra; az előbbi állás az 1907/8. iskolai évre, az
utóbbi az 1908/9. iskolai évre rendes tanári állássá tétetik ; addig mind a két tanszék javadalmazása 1600 K.

A kellően

felszerelt

folyamodványok

26-ig az egyháztanácshoz czímezve

1906. a u g .

a gimnázium

Mindennemű

igaz-

iskolapadok,

gatóságához küldendők be.
Karczag, 1906 augusztus 19.
Egyháztanácsi

i s k o l a - ,

elnökség.

t o r n a -

ós
Felelős szerkesztő : H a m a r

István.

óvodaberendezések
és szabadalmazott

NYILTTÉR.*

gyermekpadok
gyártása.

Természete* v»smente»

Salvator

Juithíon-forrás

kitűnő hatású
fese-, hólyag;-, rheuma-,
ía kSssvénybántalraaknál, vizelet! nehézségeknél, czukorbetegségeknél, a légző- t*s emésztési szervek hurutalnál.
Salvator-forr

át igazgatósága

Árjegyzékkel
gel szolgálunk
és

Eperjesit)

TéSi és n y í r i

készségingyen

bérmentve.

gyógyhely.

Természetes forró-meleg, kéne források,, iszapfürdők, iszapborogatások, zuhany-massage, vízgyógyintézet, szénsavas-fürdők,
villany-lén} fürdők, gőzfürdők, kő- és kádfürdők, gyógyvízuszodák. — Olcsó és gondos ellátás. — C s ú a > , k ö s z v é n y - ,
i d e g - , b ő r b a j o k és a téli fürdőkúra felöl kimerítő prospek=
tust küld ingyen a —
Szt. L u k á c s - f ü r d ő igazgatósága Budán.

forrás
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyók éhgyomorra.

Ezen

c z é g áblán i s I m i gépeink n e m

merhetők fel azon ü z letek,

szorulnak

a melyekben

egyedül

ajánlásra.

Csak arra kérünk

árusíthatnak

ügyelni,

eredeti SINGER v a r r ó -

hogy

kellő

helyen vásároljon.

lépek.

Kivánatra telítésnélküli töltést i s szállít a

Singer Co. Varrógép Részv. Társ.
* E rovatban foglaltakórt nem vállal felelősséget a Szeri:.

Budapest: IV., Ü j v i l á g - u t c z a 16.
Budapest:
,,
IV., M u z e u m - k ö r u t 27.
„
VI., Teréz-körut 21.
„
Újpest: Á r p á d - u . , Erzsébetfalva: Hitel Márton-u.

V n . , Kerepeal-ut 32.
V I I , K i r á l y - u t c z a 52.
II., F ő - u t c z a 15.
37, Vácz: S z é c h é n y i - u . 14.

Torony-órák [
H a r m ó n i u m o k a t

palota-, városházi, gyári, l a k t a n y a - ó r á k b e r e n d e z é s é t a legelőnyösebben eszközli

mindkétrendszer szerintalegolcsóbban szállít
PAJKR

REZSŐ

ÉS TÁRSA

l y i Ü L L E R

J Á N O S

Budapest, VIII., l ó z s e f - k ö r ú t 15.

Pianók.

MA1ER KÁROLY

Pianiné k.
Tanerőknek

B

Budapest, VII., Csömöri-út 50,

s lelké-

Árjegyzék ingyen
s z e k n e k külön százalékengedmény.
és bérmentve.
Részletfizetés engedélyezve.

utóda

(Saját
Első magyar óragyár gőzerőberendezéssel.

Képes

ház.)

árjegyzékek,
jegyzékek

költség- E

ingyen.

O r s z á g h Sándor

Ürgona-harmoniumok.

orgona- és
harmoniumgyáros
cs. és kir. udvari szállító

A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol,
önmagának zeng dicséretet. 65 írttól minden árban kapható.

R.-Palota (Budapest

mellett}

Alapíttatott 1861-ben.
Az 1885. évi k i á l l í t á s o n « N a g y diszoklevél» é s
« F e r e n c z - J ó z s e f l o v a g r e n d d e l " , az 1904. évi v e s z prémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azonkívül s z á m t a l a n k i t ü n t e t é s é s e l i s m e r é s .
Készít kellemes és t ö m ö r h a n g ú , legjobb és legújabb rendszerű o r g o n á k a t . Elvállal javításokat
és á t a l a k í t á s o k a t . K i s e b b o r g o n á k k é s z l e t b e n v a n n a k . Szolid m u n k a é s j u t á n y o s á r a k . Áz o r g o n á k
jóságát m i sem bizonyítja inkább, mint a z , hogy
a gyár alapítása óta 400-nál több ú j o r g o n a lett
megrendelve és készítve.

Első magyar villamos erőre berendezett hangszsrgyár.
Q
TfUA/
A Q Q r Q i c s ' é s kir'ut5y'
O IU W M O O s L f l
i © hangszergyáros,
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek szállítója,

Budapest, II., Lánczhíd-uícza 5.

Árjegyzék

Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes
húros-, vonós- ( í fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett.

és részletes
díjmentesen

tervezet
küldetik.

kívánatra

Hangfokozóierendal^eiy
hegedű, gordonka, beillesztése után
sokkal jobb, erősebb és lágyabb
hangot nyer. (Biztos §iker.) Hegedűbe liáitgCokoztf-g'freiMla javítással 4 frt.
Kezesség minden egyes hangszernél.

tv
<5

Legnagyobb gyár és raktár
Saját találmányú ( R á k ó c z i )
tárogató; általánosan elismert
legjobb, mely tökéletes solo
hangszerré általam konstruáltatott. Iskolával 30 forinttól
feljebb.
Az összes hangszerek javítása különleges, szakszerű pontossággal,
jutányos árban ; kezesség minden
egyes hangszernél.
Árjegyzék minden egyes hangszerről külön, kívánatra bérmentve küldetik.

szószékeket,

vagy e g y l e t i d í s z -

den stylben, jutányos

Kivitel nagyban és kicsinyben.

é t a y

es a e n e

Budapest, IV., Váci-utca 5 9 szám. $
Ajánlják az ágostai és ev. ref. egyházak részére, az összes
felszerelési tárgyaikat, u. m.: Úrasztal- és szószckterítöket
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb hímzett kivitelben, borkancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresztelő medenczéket és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat
különféle anyagból stylszerű kivitelben, oltárképeket vászonra művészileg festve, bármely nagyság- és alakban.

legjobb asztali- és üdítő ital.
Kitűnő hatásúnak bizonyult k ö h ö g é s n é l ,
gégebajoknál, g y o m o r - é s hólyaghurutnál
Karlsbad M A T T O N I

HENRIK

— Á r j e g y z é k költségvetések, rajzok és mintákat bérmentve küldünk.

Budapest
Orgonaépítési műintézet.

Minden hazai könyvkereskedésben vagy a kiadónál:

Trócsányi B. könyvkereskedőnél
SÁROSPATAKON megrendelhetők:
Édes Vincze: Koporsó feletti imák rövid síri szókkal
Hodossy Béla: Énekek, dalok prot. egyh. énekkarok
számára
*. . .
Hodossy Béla: Tárogató. Magyar dalgyűjtemény . .
Dr. Horváth Cyrill: A Batthyányi codexről. Irodalomtörténeti tanulmány
Novak Lajos: Ref. temetési énekeskönyv . . . . .
Nóvák Sándor: Szász Károly élete és m ü v e i . . . .
Pásztor Sámuel; Karónektár
Radácsi György: Emlékjelek, bizonyságok . . . .
Wirth-Rohoska:
Új idők, régi igazságok. Egyházi beszédek
HORNYÁNSZKY

VIKTOR

2"— K
2-— K
1'— K
2'50 K
1"40 K
2'40 K
6'— K
51— K
3'— K

cs. É S K I R .

udvaju K Ö N Y V N Y O M D Á J A

Rieger O t t ó
v i l l a m o s gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyéra

Budapest, YIL, Garay-utcza 48.
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Ferenez József-rend lovagja.
A párisi és béesi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvező- fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
esőrendszeiű (pneninatikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. BO év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt árban elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kívánatra díjmentesen.
BUDAPESTEN.

35.448.

PROTESTÁNS
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP
Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő :

Hirdetési díjak:
Két hasábos egész oldal . . . .
Fél oldal
Negyed oldal
Nyolczad oldal

40
20
10
5

kor.
kor.
kor.
kor.

H A M A R

M e g j e l e n i k m i n d e n vasárnap.

ISTVÁN.

Előfizetési ára:

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a h o v á a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendök.

Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 fillér.

TARTALOM. V e z ó r e z i k k : A franczia kulturharez tanulságai. H. I. — T á r c z a : Bocskay emlékezete. Forgács Endre. — Könyvi s m e r t e t é s : Emlékjelek, bizonyságok. Hamar István.—
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következményeivel most nem kivánok foglalkozni.
Csupán a pápai encziklika tanulságait akarom
Folyó hó 14-én végre megjelent X . Pius kivonni, mindazok számára, a kik, kezdve gr. Apponyi
pápának a franczia szeparáczió-törvényre vonat- Albert kultuszminisztertől, a magyarországi róm.
kozólag a franczia püspökökhöz intézett, augusztus kath. egyház autonómiájának megvalósítására töre10-éről kelt „Gratissimo officio" kezdetű enczikli- kesznek. Ezeket a tanulságokat jó lesz elvonnunk
kája. Ez a nevezetes encziklika, úgy látszik, tel- már most. Tájékoztathatják az autonomia híveit
jesen véget vetett a franczia kormány és a pápai a felől, hogy milyen is lehet a róm. kath. autoszék között való érintkezésnek és semmivé tette nomia, s minek a feláldozására lesz szükség annak
azoknak a reménykedéseit, a kik azt hitték, hogy megvalósításánál.
Róma talán a tolerari posse álláspontjára fog helyez^
A pápai encziklika a leghatározottabban megkedni. A pápa a leghatározottabban megtiltotta a tiltja a törvény által kontemplált kultusz-egyesüszeparácziós törvényben kontemplált kultusz-egye- letek megalakítását. Miért? Azért, mert azok, a
sületek megalakítását; csupán annyit engedett meg, dolog természete szerint, a laikusokból lennének
hogy a franczia püspöki kar olyan egyesületek megalakítandók, s miután azok birtokába bocsátalakítását kezdeményezhesse, a melyek a pápa és tatnának át a templomok s azok volnának hivatva
a püspökök jogait és az egyházi vagyont teljesen a kultuszi vagyon kezelésére s általában a kultusz
biztosítják. Viszont a franczia minisztertanács ki- intézésére: tehát a laikusoknak nyújtanának olyan
jelentette f. hó 17-én, hogy a kormány nem haj- jogokat, a melyek pedig a róm. kath. egyház
landó a pápával tárgyalásokba bocsátkozni a tör- hierarchikus szervezete mellett azoknak át nem
vény módosítása tárgyában, hanem a törvényt, engedhetők. Hozzáveendő ehhez még az is, hogy
úgy, a hogy van, alkalmazni fogja.
a törvény szerint a kultusz-egyesületek sem az
államtól,
sem a megyétől, sem a községektől
E két intranzigens álláspont természetes következménye a kulturharez teljes kitörése leend, a semmi támogatást sem fogadhatnak el; vagyonmely harcz deczember 11-én, a kultusz-egyesüle- kezelésük felett állami közegek gyakorolnának feltek megállapításának határidején, az összes franczia ügyeletet és a kultusz-egyesületek fenmaradt vagyoróm. kath. templomok, zárdák, papi lakások és nából szervezett tartalékalapok jövedelmei kizárólag
az egyházi vagyon elvesztését vonhatja maga után. csak kultusz-czélokra fordíthatók s a tartalékalap
Magával a kulturharcczal és annak esetleges nagysága nem haladhatja meg oly összeg magas-
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ságát, a melynek évi jövedelliie 5000 franknál
nagyobb. Kizárja tehát a törvény a hívek pénzéből való Péter-fillérezést, és az állami ellenőrzés
lehetetlenné teszi a kultusz-vagyonnak oly czélokra
fordítását, a mely czélok szolgálata idézte fel tulajdonképen az egész kultur-harczot.
Ilyen kautelákat foglalván magában a. törvény,
csak természetesnek találhatjuk, hogy Róma azt
az „elnyomás törvényének" nevezi; mert hiszen
meg volnának kötve a papi kezek és lehetetlenné
válnék a titkos czélok szolgálata.
Két nagy oka van tehát a pápának arra,
hogy a szeparácziós törvénynek a kultusz-egyesületekre vonatkozó rendelkezését a legmerevebben
visszautasítsa. Az egyik az, hogy a törvény a
laikusoknak is befolyást akar biztosítani az egyházi életbe. A másik az, hogy állami ellenőrzés
alá akarja szorítani az egyházi vagyonkezelést.
Rómának nem kellett soha és nem kell soha, sem
az egyik, sem a másik. S a hol ebbe bele akarták
és akarják szorítani, ott képes inkább kulturharczot indítani, de elveit fel nem adja.
Vonjunk most már ezekből következtetést a
magyar róm.- kath. egyház autonómiájára. Tudjuk,
hogy az erre való törekvés már régi keletű. Volt
már két autonómiai kongresszus. Mindkettőn készültek tervezetek. De sem az első, sem a második
nem tetszett, sem a magyar főpapságnak, sem
Rómának, s az autonómia ina is csak a levegőben
lóg. Miért? Azért, mert az autonómia megalkotásánál szembe találja egymást a két ellentétes elv,
a mely a franczia kulturharczot, úgy látszik, kikerillhetetlenné teszi. Tudjuk, hogy az autonómia
laikus hívei között nagyon sokan vannak olyanok,
a kik úgy szeretnék azt megalkotni, hogy ha
nem is a spirituálékban, de legalább a gyülekezeti adminisztráczióban és az egyházi vagyonkezelésben biztosítsák a laikus elem befolyását; az
állam pedig — legalább eddigelé — az autonómia mellett is biztosítani kívánta a felelős minisztérium ellenjegyzésével gyakorolt apostoli v királyi
jogokat és a jus supremae inspectionist circa
sacra. Ezekkel szemben pedig a klérus s a püspöki kar nemcsak eddig élvezett s a világiakat
teljesen kirekesztő jogait kivánja teljesen egésztikben megtartani, hanem egyenesen arra törekszik,
hogy az autonómia örve alatt megnyirbálja a
fejedelmi jogokat és lehetőleg függetlenítse magát
az államtól az egyházi vagyonkezelés tekintetében.
Lehet-e e két ellentétes álláspontot egymással kibékíteni? Igen, de csak egy módon. Úgy,
ha az állam és a laikusok feladják a magukét és
a pápa és a püspökök álláspontját engedik érvényesülni. Másként nem ; mert a r. kath, egyház
hierarchikus szervezete kizár minden más autonómiát a püspökökén kiviil. A ki mégis azzal áltatja

magát, hogy lehet autonómiát teremteni laikusok:
bevonásával és fejedelmi, állami jogok érvényesítésével, az, bármilyen jó római katholikusnak vallja 1
is magát, nem ismeri a saját egyháza természetét
és soha el nem érhető czélok után törekszik.
A kultuszminiszter, tudjuk, legközelebb felhívta a herczegprimást, hogy az autonómia-tervezetre nézve közölje vele a püspöki kar késlekedő
feleletét. Az autonómia ügye tehát ismét napirendre
kerül. Megoldatik-e majd csakugyan ? Az nem a
püspöki kartól, illetve nem Rómától, hanem egyedül a laikusoktól és a magyar államtól függ. Róma
és utána a püspöki kar bizonyára nem engednek
a maguk jogaiból semmi olyat, a mi kizárólagos
hatalmukat csak a legkisebb mértékben is korlátozhatná; nincs tehát más választás, mint a laikusok és az állam részéről való engedés, vagy pedig
az autonómiai kérdésnek egyszersmindenkorra a
napirendről levétele, — mert ellenkező esetben jő
a római encziklika s kezdődik a kultnrharcz Magyarországon is.
Hogy a laikusok mit fognak engedni kivány
ságaikból, az reánk, protestánsokra nézve teljesen!
közömbös, mert hiszen eddig sem volt semmi befolyásuk az egyház ügyeinek intézésére. De nem
lehet közömbös az, hogy esetleg mit kiván engedni
a király és a kormány a maga jogaiból. Itt már
eleve tiltakoznunk keli, úgy az állam, mint a felekezeti egyenjogúság és békesség jól felfogott érdekéből minden olyan engedmény ellen, a mely a főpapságot és az egyházi vagyonkezelést kivonhatná
a nagyon is kívánatos megelőző és a követő állami
ellenőrzés alól és status in statu-t alkotna a magyar
r. kath. egyházból. A főpapság vallásos és hazafias
magatartása, ha általában nem esik is kifogás alá r
de tudjuk, hogy voltak és lehetnek esetek, a mikor
szükség volt és szükség lehet a királyi jogok érvényesítésére. A mi pedig az egyházi vagyonkezelés
lazaságát illeti, arra nézve épen a legutóbbi esztendők mutattak fel elszomorító példákat, a melyeknek a kormányférfiakat nem arra kellene ösztönözniök, hogy a vagyonkezelést még szabadabbá,
tegyék, hanem ellenkezőleg arra, hogy az eddigi
ellenőrizetlenség helyébe gondos és szigorú ellenőrzés lépjen.
Kormányférfiak és laikus egyháztagok tehát
vonják el maguknak a franczia kulturharczból
általunk kiemelt tanulságokat, s azokkal tisztában
levén, gondolják meg, hogy mit cselekesznek, a,
mikor a r. kath. autonómiát meg akarják valósítani. Róma és a püspöki kar, láthatják, csak a
laikusok leszorításával és királyi és állami jogok
csorbításával hajlandók abba belemenni. Kell-e
nekik így az autonómia? Ha önérzetes emberek
és ha igazi kormányférfiak, a kik a jogokat nem
kívánják elajkudni: akkor bizonyára nem kell nekik!

Hagyjanak hát fel az autonomikus törekvésekkel.
Római kath. egyház és demokratikus autonomia
egymást kizáró ellentétek, s azok: is lesznek, a míg
a r. kath. egyház r. kath. egyház marad! A ki
mégis hiszi a kettő kibékíthetését, az valóban jó
római katholikus, de csak abban a tekintetben,
mert ezt vallja: credo, quia absurdum!
H. I.

TÁKCZA
Bocskay emlékezete. 1
Képzeletemmel a mult mezején jártam r
A bihari rónán, a kereki várban.
Vitte lelkem szárnyán igazi kegyelet,
Mint a szellő viszi a rózsalevelet.
Közel jött hozzám a sok száz éves távol,
S az emlékezet, mint aranyos madártoll
Ragyogó sugarát a földre hullatta ;
Megdobbant a földnek a szive alatta.
A kereki várban, a bihari rónán
Csatakürt riadoz, tárogató szól ám!
Gyülekeznek össze bús hajdú vitézek,
Hitért és hazáéét meghalni is készek.
Míg a vezérüket áhítattal várom,
Nyílik egy sír messze: Gyulafejérváron,
És kilép belőle hős Bocskay maga,
Históriánk egyik legfényesbb csillaga.
És bömböl az ágyú és- csattog a kard,
Vérrel vagyon írva: „Ne bántsd a magyart!,": ;
És döng. a csatabárd, zúg a viadal;
Bocskayt kíséri fényes diadal.
Föld elsanyart nérpe mind köréje gyűl,
Császári zsoldos had futva menekül;
Fel — Bécsig a német már visszaíöjarúlt,
Hír köt a hősöknek babérkoszorút.
*

*

Változik a kép; most jő a győztes tábor,
Síkon halmon épül ezer hadi sátor.
S mintha minden sátor lenne egy-egy oltár,
Vezér s harczos ajkán fölzendül a zsoltár:
„Erős várunk nekünk Isten!" — Ki hatalmas.*
Az ő nevével lesz zászlónk diadalmas.
. /
Pozsonytól Erdélyig a lég is azt zengi:
Rablánczot e népre nem rak soha senki!
1
Előadta szerző a vértesaljai egyházraegye aug. 14-éü Kápolnás-Nyéken tartott egyházi értekezletén.

És mozdul az ajak és száll az ima,
A mennyei kékség magasaiba.
Buzgalota a szívből ömlik, de elég;
Mint harmatot a nap, —fölszíja az ég.
Hős hajdúvitézek lelke betelik,
Hittel a fegyvert is bizton emelik.
Egy Istenünk nekünk és egy a hazánk,
Mennyben a Jézusnál vár a koronánk!
ím, így imádkoznak, ím így énekelnek,
Mikor megpihennek, mikor harczra kelnek.
Előttük a vallás meg a népszabadság ;
Nem tűrik el, hogy azt ronggyá szaggathassák.
Hitünkre, hazánkra, ím négyszáz éve már
A bűnös zsarnokság folyton vadászni jár.
Ezt a kettőt tépték, tiporták és marták,
Bécsben szemfedőjét hejh! de sokszor varrták.
De hiába varrták! Volt nekünk Bocskaynk;
Az eget megjárták hő imádságaink.
S az égben volt Isten, a földön vitézek.
Háromszáz évvel a múltba visszanézek
S látom hitünk, hazánk szabadságlevelét
Először s rajta a hős Bocskay nevét.
Ott írja egyházunk legelső dátumát
0 rakta le bizton a fundamentumát.
Történetünkben nincs oly eszményi alak;
Gyémánt szíve lelke, benne semmi salak.
Gyötrődött, aggódott, küzdött, fáradt sokat,
A hazát szerette és nem a tapsokat.
És milyen önzetlen!! Nincs is annak párja,
Mikor a királyi korona ott várja;
Meg nem szédíti a hatalom nagysága,
Fő a hit s hazája drága szabadsága.
Te vitéz Józsuénk, bölcs, higgadt Mózesünk!
Háromszáz óv múlva íme fölkeresünk.
Neved emlékénél leborul a hála,
A szívünkből sarjadt annak minden szála.
Hogy van alkotmánya, hite a magyarnak
S hogy annak szemfödőt még hiába varrnak:
Te küzdöttól azért testestül lelkestül;
Áldjuk a nevedet egész nemzetestül.
Nagy tehető Isten! Ki Bocskayt adtad,
Vallásunk, egyházunk fölvirágoztattad:.
Gyújts szívünkben hitet, elménkben világot !
Ne jajgassuk tele magunk e világot:
Hogy egyházunk már a jövőt ki nem bírja,
Hogy a nekrologja már meg is van írva.
Nem igaz!! Önként ne feküdjünk a porba;
Mint Krisztus vitézi, álljunk csatasorba.
Egyházfelszerelő és oltárépítő műintézet. Úrasztalterítők, kelyhek,
borkancsók gyártása.
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Mert csak az a nagy szó, minek tett a vége;
Lelkesít apáink harcza, liithűsége,
Kiknek szívok vérén nyílott diadalmuk,
De mennybéli üdv lett érette jutalmuk.
Bocskay szelleme, ki élsz fent az égben,
Soha el nem múló, örök dicsőségben,
Mikor nagy neveddel buzgón ünnepelünk:
Te is áldj meg minket, maradj mindig velünk!
Forgács

Endre.

KÖNYVISMERTETÉS.
E m l é k j e l e k , b i z o n y s á g o k . Összegyűjtött dolgozatok. I.
kötet. írta Radácsi György, sárospataki theol. tanár, 8 ° . I - V I l 4 - l - 3 9 9 .
Ára 5 kor. Kapható Trócsányi B. könyvkereskedésében Sárospatakon.

A gyászt, szeretteink nyugovó helyét jelölő cziprusok közé vezet Radácsi könyvének első része, az „Emlékjelek". Az általa felállított 30 emlékjel közül csak kettő
szól élőnek, 28 már csak az elhunytak érdemeit hirdeti
az utókornak.
S a cziprusok sötétlő lombjához — óh! h a j h ! ! —
méla, szívet megkapó akkordként csatlakozik „Az olvasóhoz" szóló rövid bevezetés. Radácsi, a nagy temető, a
míg másokat praentál el igaz fájdalommal, temeti a saját
eszményei, vágyai legnagyobb részét is.
Lelkem megilletődve, igaz fájdalommal járt egyházi
és iskolai életünk kidőlt nagy alakjainak „Emlékjelei"
között; de talán egyik előtt sem szorult annyira el, mint
amaz emlékjel nélkül hagyott sírhalom előtt, a mely az
előszóban domborodott fel lelki szemeim előtt.
„Volt idő — mondja — az én küzdelmes, de e
mellett is boldogsággal folyó életemben, a mikor hinni
mertem, hogy édes álmaim legnagyobb része valóra válik,
s hogy a miket lelkem ünnepi óráiban, mint szent eszményeket magam elé festegettem, azok mind készpénzzé
lesznek az én jó Istenem megkülönböztető kegyelméből,
s az én, Ő általa vezérelt akaratom szerint. — Nem így
történt; sok nem úgy történt, a mint én álmodoztam. —
Álmodoztam egyirányú, nyugodt, békességes munkásságról. Munkásságról, a mely iszonyodik a felszínességtől
s kívánkozik a mélyre, a mind mélyebbre, a hol a gyöngy
terem s a hol nincs utunkban senki és nem vagyunk
útjában senkinek ; a hol zavartalanul szolgálhatjuk nemesebb szenvedélyeinket s a hol alig érhet utói az emberek
rosszindulata és bizonyos a siker — legalább a magunk
számára. — Álmaimnak ezen az igézetes útján próbáltam
is néhány boldog lépést; de megakadtam — szinte végzetesen. — Mikor épen mélyebbre kezdtem szántani, szózat
hangzik vala felém, innen is, onnan is: „jöjj és kövess!"
És ón mentem tiszteletből, szeretetből, ós szántogattam,
vetegettem új mezőkön, új reménységgel. A tudomány
csendes világába édesgetett a lelkem vágya és — a kielégíthetetlen közügy szolgájává lettem /"

De nem folytatom tovább szerző önvallomásait.
Eszményei, vágyai, reménységei legnagyobb részének
sírja úgy is nagyon kidomborodik, már az eddig közölt
szavakból is. Radácsi mintegy a maga mentségére s az
ellene az utóbbi években felhangzott vádak gyengítésére
írta meg bizonyára műve előszavát. De a ki azt kellőleg
mérlegeli, azonnal észreveheti, hogy az apologia helyett
inkább vádlevél. Vádlevele a mi egyházi és iskolai közéletünknek, a mely, ha valakiben erőt, készséget ismer
fel, rabszolgájává teszi azt; elvonja attól a tértől, a
melyre lelke vágyai vonták; beleviszi a közügy czíme
alatt oly szolgálatokba, a melyek szépek, fenségesek
ugyan, s a melyek közben talán emléket is állíthat magának a jegyzőkönyvek hálás elismeréseiben, — de
eszméi, ideáljai legnagyobb részét sírba kell temetnie.
Bizony, haszontalan álmodozunk egyirányú, nyugodt,
békességes munkásságról; hasztalan édesget bennünket
lelkünk vágya a tudomány csendes világába, — elébünk
áll, hívó, parancsoló szavával a kielégíthetetlen közügy,
s a mint múlnak felettünk az évek, csak azok az emlékjelek szaporodnak körülöttünk, a melyek eltemetett eszméink, vágyaink sirdombjait jelölik ! Oh ! hány és hány,
másra hivatott s másról álmodozott lélek földi élete lett
már közöttünk meddővé a tudományra nézve, a telhetetlen
közügy szolgálata miatt! Elég erre nézve végigolvasni
Radácsi könyvében a sárospataki főiskola volt tanárainak életírásait! Közülök alig egy-kettőre lehet elmondani, hogy elérte a czélt, a mit maga elé tűzött; a legtöbb pedig csak a közügy terén „tékozolta híven életét",
alig hagyva maga után emlékjelet, a mely mutathatná,
hogy a tudománynak is munkása vala!
De legyen elég a panaszkodásból! Addig, míg
hozzá nem szokunk, hogy közös erővel emeljük a terheket, ne pedig egynehány vállra rakjuk azokat, — s
addig, míg a tudomány művelésére hivatott embereknek
oly helyzetet nem biztosítunk anyagi tekintetben is, hogy
ne legyenek kénytelenek kenyér után látni, — a helyzet
úgy sem változik meg. De a míg meg nem változik, el
kell némulniok a fel-felhangzó vádaknak is; mert ha
sok ember élete meddővé válik közöttünk a tudományra
nézve, annak a legtöbb esetben nem a lélek képtelensége az oka, hanem egyfelől a „kielégíthetetlen közügy"
kénytelen szolgálata, másfelől meg az, a mivel Radácsi
világ elé bocsátja könyvét, hogy t. i. a maga Mecaenásaként kell szerepelnie!
De nem akarom hinni, hogy ez így maradjon. Nem
akarom hinni, hogy a pártolás hiánya lehetetlenné tehesse Radácsi dolgozatai Il dik, kilátásba helyezett kötetének megjelenését! Nem akarom hinni, mert ha még
egy olyan könyv is, mint Radácsié, csak a bizományos
polczán porosodnék, akkor valóban nem volna érdemes
csak tollat is fogni kezünkbe, hogy valaha valamit alkossunk, a mely maradandó lehetne!
Mert mik ezek az „Emlékjelek, bizonyságok" ?
Szerző szerényen csak ennyit -mond előszavában felőlük :
„ . . . . visszhangjai a gyásznak ós örömnek, a mikkel

egyszer-másszor az istenség szabados tetszése közegyházunkat, tiszáninneni egyházkerületünket és ebben sárospataki főiskolánkat meglátogatta, illetőleg megajándékozta. Adalékok ezek mindkettőnek történetéhez; könycseppek, szívbeli sóhajtások, czipruságak, köztük itt-ott
egy-egy kerekre font koszorú, a hű tanítvány, a jó barát,
a szerető kartárs, az igazi nagyokat hódolattal tisztelő
ember lelkének elszakgatott darabjai s a munkába állított szőllőműves verejték-gyöngyei." Pedig sokkal többek
ezek ennél! Pantheonja ezek egyházi és iskolai közéletünk XIX. századbeli nagyjainak, a melyben járva le kell
oldanunk saruinkat, mert a hely szent hely mindazokra
nézve, a kik a nagyokra nemcsak azért emelik fel szemeiket, hogy azokat a magok alacsonyságának színvonalára vonják le, hanem hogy példájok láttára, hozzájok
felemelkedni igyekezzenek.
Harmincz kiváló férfiú élet- és jellemrajzát találjuk
az „Emlékjelek"-ben, fájdalom! csaknem kivétel nélkül
nekrolog formájában. Ott magaslik fel előttünk Török
Pál, Nagy Péter, gr. Lónyay Menyhért, Czelder Márton,
Ballagi Mór, Comenius Ámos János, br. Vay Miklós,
Gusztáv Adolf, Felméri Lajos, Lukács Ödön, Mudány
András, dr. Heiszler József, Warga Lajos, Mitrovits Gyula
emlékoszlopa, mint olyanoké, a kik nemcsak a tiszáninneni kerületé, nemcsak a sárospataki főiskoláé, hanem
édes mindnyájunké valának. Rajtuk kívül a sárospataki
főiskola volt tanáraié: Emödy Dánielé, Kun Pálé, Molnár
Lajosé, Nemes Ferenczé, Árvay Józsefé; a tiszáninneni
kerület jelesei közül: ifj. báró Vay Miklósé, Terhes
Barnabásé, Ivánka Sámuelé, dr. Rik Gusztávé, Vajányi
Lajosé, Béki Sámuelé, Ujlaky Istváné.
S miként vannak ezek az emlékoszlopok kidolgozva ! Valóságos művészi alkotások; bár a legnagyobb
részük csak hirtelen, pár nap alatt vagy épen egy éjszakának a pihenéstől ellopott óráiban készült, lázas sietséggel. De bármily sietve készültek is, egyiken sem
látszik meg az elnagyoltság. Ha szerényebb is az emlék,
de a „mester" vésője dolgozta azt ki, művészi konczepczióval, a jellemző vonások megfelelő kidomborításával,
úgy hogy az emlékben nem a holtat, hanem az élőt
látjuk, küzdelmei, munkálkodása közepette.
Radácsy „Emlékjelei"-nek két kiváló tulajdonságuk
van, a melyek megragadták, felemelték lelkemet, a m í g
közöttük jártam. Az egyik a jellemzés mesteri volta;
a másik a stílus ragyogó szépsége. Két olyan erénye az
íróknak, a melyek, ha egy ember munkájában egyesülhetnek, csak szépet, kiválót eredményezhetnek. S Radácsiban a művészi írásnak e két nagy erénye ritka harmóniába olvadva jelenik meg. Megvallom, hogy élet- és
jellemrajzokat ritkán olvastam oly lelki gyönyörűséggel,
a jellemzetteket annyira elevenen látva magam előtt,
mint Radácsi könyvében. A művészi konczepczió, a
biztos, szertelenségtől tartózkodó jellemzés, a stílusnak
nem a bombasztokban, hanem az elmélkedettségben,
tisztán, nemesen folyásában álló gyönyörűsége úgy egyesülnek dolgozataiban, hogy azokat méltán példaképen

lehet állítani mindazok elé, a kik a nagyok, a nemesek
jellemképeit kívánják megfesteni.
Radácsi dolgozatai I. kötetében másoknak állított
emlékjeleket, a saját maga eszméinek és vágyainak sírhalmára pedig csak egy sötét czipruságat helyezett le.
De nem . . . nem temette el abba a sírba mindazt, a
mivel önmagának is emléket állíthatott, aere perennius.
A másoknak állított emlékek emlékei az ő nagy képességeinek is, habár nem is úgy, mint a hogy arról valamikor ábrándozott. A dolgozó-szoba CBendjében zavartalanul munkálkodó tudós helyett a közélet jeleseit márványba
véső szobrászt látjuk itt benne. S bár fáj olvasnunk
műve előszavában, hogy igazi álmai alig-alig válhattak
valósággá, másfelől megelégedéssel kell megállapítanunk
azt is, hogy a „kielégíthetetlen közügy" szolgálatában
nem hiába pazarolta lelke kincseit, s az „Emlékjelek"-ben
oly emléket állított magának is, mint a híres szobrász,
vagy festő, a ki, míg másokat örökít meg, a saját nevét
is megörökíti bennük és általuk!
Könyve második része „Bizonyságok" czíinet visel,
s egy lelkészszentelési s akadémiai tanári székfoglaló
beszédén kivül, öt tanévmegnyitó, egy igazgatói beszámoló, öt ünnepi megnyitó beszédet és egy, a Sárospataki
Lapok 15 éves pályafutását ismertető dolgozatot foglal
magában.
A mi szépet s jót az első részről elmondhattam,
azt mondhatom a második részről is. Iskolai évet megnyitó beszédei mind egytol-egyig tartalmasok, eszméltetők ; ünnepi megnyitó beszédei lendületesek, mélyen
járók. S mindegyiken ott vannak a szerzőnek, mint írónak erős jellemvonásai: a kompoziczió kerekdedsége s
a stílus felséges szépsége.
Mester mind a kettőben Radácsi, s követendő
példaképen állítható minden író, minden szónok elé.
Könyve nemcsak azért ragadott meg, mert benne nagyjaink emlékoszlopai között jártam s életük példáján önmagamat lelkesíthettem anyaszentegyházam önzetlen szolgálatára ; hanem azért is, mert tőle, mint írótól, mint
műalkotótól is, igen sokat tanultam.
Az „Emlékjeleket és bizonyságokat" azért a legmelegebben ajánlom, nemcsak azoknak, a kik a mult
idők nagyjainak példája által önmagukat szeretik inspiráltaim, hanem az írni akaróknak és a gyakorló szónokoknak is. Oh, ha azok, a kik írni akarnak, megtanulnák
Radácsi könyvéből a tiszta, világos konczipiálást és gondolataiknak művészi formában való kifejezését: nem
látna napvilágot annyi értelmetlen, pongyola írás, mint
napjainkban I S ha azok, a kik az elhunytak jellemzésére vannak sokszor hivatva, mint gyakorló szónokok,
megtanulnák Radácsitól az igaz, hízelgés nélküli nemes
jellemzést, az embermagasztalás helyett a jellemzettek
életéből a felemelő tanulságok kiemelését: akkor nem
válnának olyan émelygőssé, jóízlésű emberek előtt szinte
botránkoztatóvá halotti vagy emlékbeszédeink!
„Mesteri"
köteteit!

óhajtva

várjuk

dolgozataid további
Hamar István.

BELFÖLD.
A vértesaljai egyházmegye egyházi
értekezlete és közgyűlésé.
Az idén szokatlanul korán, augusztus hó közepén
tartottuk meg egyházi értekezletünket s közgyűlésünket.
S részben ez is oka volt annak, hogy mindkét összejövetelünkről oly sokan elmaradtak. El is határozta az
értekezlet javaslatára egyházmegyei közgyűlésünk, hogy
megkéri az egyházkerületet: tartsa fenn továbbra is
azon régebben hozott s érvényen kivül máig sem helyezett határozatát, mely szerint a kerületi közgyűlések
rendszerint október hó második felében tartassanak. Ha
e czélszerűnek bizonyult szokás újból életbelép, akkor
egyházmegyénk is abba a kedvező helyzetbe jut, hogy
megint szeptember első hetében ülésezhetik, a mikor
már a gyűlést alkotó tagok a gazdasági munkától menten,
inkább részt vehetnek gyűléseinken s inkább megjelenhetnék azon egyházmegyei gondnokunk is, a kihez, épen
az augusztusi, rá nézve is alkalmatlan időben való gyűléstartás miatt pár éve már, hogy nem lehetett szerencsénk.
Egyházmegyei egyházi értekezletünk aug. 14-én,
közgyűlésünk másnap, 15-én folyt le, mindkettő Kápolnásnyéken, hova pár esztendei bolyongás után újból visszatértünk, mint régi szerelmünkhöz. Az értekezlet délelőtt
10 órakor a templomban énekléssel kezdődött s fél két
óra tájban ért véget. Yasady Balogh Lajos gyúrói lelkésztársunk mondott rövid fohászt, mely után Koncz
Imre esperes egyházi és Sárközy Aurél világi elnökünk
nyitotta meg az értekezletet. Tárgysorozaton kivül első
helyen egy, bár egyházmegyénkre nézve nem kis jelentőségű, mindazáltal az egyházépítő munkásságra hivatott
egyházi értekezlet keretébe csak nehezen beilleszthető
ügy került élénk, majdnem szenvedélyes megbeszélésre.
Egyházmegyénk két régi, érdemes világi tanácsbirája
ugyanis a Fehérmegyében közelebb lefolyt alispán-választásból kifolyólag némi neheztelést érezvén érdemekben
megőszült, de politikai magatartásában is szilárd elvhűségű
esperesünk iránt: ezen, bár nyiltan ki nem fejezett, de
mindnyájunk előtt nyilvánvaló ok miatt vil. tanácsbirói állásukról lemondottak. E kényes ügy feszegetése már-már
ingerültséget támasztott az értekezleten, míg végre sikerült megtalálni a megoldásnak egy olyan módját, mely
valószínűleg alkalmas lesz a félreértések megszüntetésére s arra, hogy a lemondásukat bejelentett két világi
tanácsbiránk továbbra, is felajánlja szolgálatát egyházmegyénk javára.
A hosszasan elhúzódott vita után következett csak
Lévay Lajos titkár jelentése, mely beszámolt röviden a
fiók-körök munkásságáról, melyek a lefolyt évben is pontosan megtartották szokott értekezletüket.
Majd Forgács Endre sárbogárdi lelkésztársunk, a
vértesaljai traktus poétája, terelte emelkedett, valóságos
ünnepi hangulatba a lelkeket „Bocskay emlékezete" czímű
remek költeményének hévteljes, nagy hatású előadásá-

val, mely annyira elragadta az értekezletet, hogy azonnal
elhatározta a kitűnő költeménynek az egyházmegyei
jegyzőkönyv függeléke gyanánt leendő kinyomatását,
azonkívül külön lenyomatban is közrebocsátását és a
gyülekezetek közt leendő szétosztását. Ezenkívül még
egy felolvasásban is megemlékezett az értekezlet a bécsi
béke háromszázados évfordulójáról, melyet Hörömpö Ferencz, abai helyettes-lelkész tartott az értekezlet befejezése előtt (véletlen körülmény miatt akadályozva lévén
a korábbi megjelenésben). Fiatalos tűzzel, lendületes
szavakban szólt a régi nagy idők nagy emberéről:
Bocskay Istvánról, keményen ostorozva a lelkiismereti s
polgári szabadság ellenségeit s a hálátlan utókort, mely
el tud felejtkezni a halhatatlan emlékű szabadsághős
érdemeiről.
A kegyelet adójának lerovása után Lévay Lajos
tartott szabad előadást „A Kálvin-szövetség és a szocziálizmus" czímen. Ismertette e szövetségnek nagyon is
aktuális czélját s ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet
egyrészt a kor égető kérdésére, a szocziálizmusra, másrészt, a szocziális téren való buzgó munkálkodásra. —
Többen szólottak hozzá a felvetett kérdéshez; az egyik
fölöslegesnek, a másik szükségesnek tartván a Kálvinszövetséget. Végül azonban egyhangúlag elfogadta úgy
az értekezlet, mint a másnapi közgyűlés az előadó határozati javaslatát, mely szerint egyházmegyénk „örömmel
üdvözli a szövetség megalakulását s felhívja a lelkészeket és híveket a szövetségbe leendő belépésre; egyszersmind a lelkészek figyelmébe ajánlja a szocziális
kerdéseknek úgy elméleti, mint gyakorlati tanulmányozását, nemkülönben a szocziális irányú tevékenységet,
mind az egyházi, mind a társadalmi téren, de mindenkor az evangéliom szellemében, a ker. szeretet és igazságosság lelke által vezéreltetve".
Következett a stóla-rendezésnek a tavalyi értekezlet
által felszínre vetett kérdése. Az összegyűjtött adatok
alapján az értekezlet megállapította s a másnapi közgyűlés elé azt a javaslatot terjesztette, hogy egyházmegyénkben a palást-díjak következőleg szabályoztassanak: a keresztelés stólája legyen egy korona; az egyházkelésé szabad tetszés szerint. Az esketés díja legyen
a vőlegény részéről két korona, a mennyasszony részéről
egy korona, összesen három korona. Temetési stólák :
házi imáért — a temetőben rövid fohásszal — négy korona, rövid gyászbeszéd s imáért 6 korona, halotti prédikáczióért tíz korona, külön síri beszéd vagy imáért
két korona. A vidékiek vagy más felekezetűek stólája
minden funkcziónál kétszeres. E szabályzat azonban az
ez idő szerint szolgáló lelkészek stólájára nem vonatkozik s csak fokozatosan, a lelkészváltozás alkalmával
lép életbe. Volt szó a stóla-megváltásról, valamint arról
is, hogy minden halott temetését a lelkész végezze. E
felvetett eszmék a fiókköri értekezletekhez tétettek át.
A Kálvineum épület-tervezete került ezután beható
tárgyalás alá. Sokan, élükön az esperes úrral, ragaszkodtak most is ahhoz a vértesaljai indítványhoz, hogy

sokkal nagyobb szabású s kizárólag az egyetemes egyház által felállítandó épület legyen a Kálvineum. Belátva
azonban, hogy anyaszentegyházunk jelen nehéz anyagi
helyzetében be kell érnünk a konvent és zsinat által
elfogadott ismeretes tervezettel, értekezletünk s közgyűlésünk is magáévá tette azt s az ahhoz leendő hozzájárulásra kéri fel az egyházkerületet.
A díjlevelekben foglalt naturáléknak az új pénz• és mértékrendszer szerint való átváltoztatása, melyet a
fiók-értekezletek pártolólag terjesztettek a központ elé,
' ennek értekezlete által a napirendről levétetett, holott
már 1876-ban elrendelte volt azt az egyházmegye közrgyűlése; sokan azonban a quieta non movere jelszavát
ihangoztatva, nem kívántak belemenni e nehéznek tetsző
x ^eladat megoldásába most sem.
Ép így mellőzés volt a sorsa a bicskei kör azon
indí tváuayának is, a mely a diakonissza-ügyre vonatkozott
Ugyané körnek a vallástani kézikönyvek szerkesztését
^et'ö javaslata a fiókkörökhöz tétetett át. Egy
harniadi ^ javaslata azonban, hogy a nagyon elharapózott
segélykéi
könyöradomány-gyűjtések megszoríttassanak vagy legalább szabályoztassanak, — a kerületi közgyűlésfigye ^ ^ e ajánltatott.
Az idő
előhaladván, alulírtnak felolvasása:
A szórványok vallásos gondozásáról", más alkalomra
lialasztatott; s
értekezlet, mintegy negyedfél órai
érdekes eszmecs^ ^ wtán, Fehér Gyula verebi lelkésztársunk záróimájá\ ^ fej©&ődött be.
Lévay Lajos.

A felső-baran
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- egyházmegye

kc>zgcYűlése.
A felső-baranyai nrf.egyházmegye f. hó 15—16-án
"tartotta közgyűlését Sikk >son, Dányi Gábor esperes és
Benkö Gyula hivatalában legidősebb tanácsbiró, mint
gondnokhely etfcs elnöklete alatt. Az egyházmegye szeretve tisztelt gondnokát, Ádám András urat ugyanis,
mély sajnálatunkra, betegs* ige gátolta abban, hogy az
'áltála meghirdetett gyűlést vezesse, bár levelében igérte,
>hogy ha jobban leend, ok vetlenül eljövend. Mély és
i legőszintébb részvét érzetév el fogadta a közgyűlés e
j jelentést, melynek a megdöbbenéssel párosult szomorú: ság adott helyet, a midőn le vele végén arra kéri fel
esperes urat, hogy lemondását a közgyűlésnek jelentse
1 be. A betegség által sújtott szer etett gondnokunk ugyanis
talán sötétebbnek látja helyzeti % mint — szeretjük hinni
s mindnyájan reméljük — a milyen valóban. „Úgy látom
— ilyformán végzi levelét, — ho^y már alig folyhatok be
abba a tervembe, hogy az állam segítségében én részesíthessem az arra annyira rászorult szegény baranyai
egyházakat." A közgyűlés azonban vigasztalóbb reményeket táplál, minélfogva egyhangúlag úgy határozott,
hogy a lemondást nem fogadja el, hanem szeretett gondnoka gyógyításáért buzgón imádkozva s azt Isten kegyelmétől várva és remélve is, ét arra kéri, hogy bölcseségét,

szeretetét velünk továbbra is éreztesse, mint eddig, úgy
továbbra is mindnyájunk hálás megelégedésére vezérelhessen és vezéreljen bennünket.'
A gyűlés közérdekű s jelentősebb tárgyai — melyek
egy teljes napot vettek igénybe (másnap délelőttjét a
Mrósági ügyek foglalták el) — a következők:
Az esperesi jelentós előre kinyomatván, felolvasottnak vétetetett. Egyes pontjaira hozott határozatok közül
felemlítendő, hogy gondnok úr összes zsinati napidíjait
az egyházmegyének ajánlotta fel, 225 kor. összegben s
azt esperes úrnak át is adta. Az egyházmegye ez összeget
a kecskeméti főgimnáziumnál levő régi stipendium-alapítvány tőkéjének gyarapítására fordítani rendelte, hálás
köszönettel örökítendő széplelkű gondnokának nemes
cselekedetét.
Ugyané jelentés kapcsán örökítette meg a közgyűlés dunamelléki egyházkerületünk közelebb elhunyt
nagyjainak : Szász Károly püspöknek és Filó Lajos volt
főjegyzőnek emlékét.
Abból az alkalomból, hogy egy özvegy lelkészné
kongrua-illetményét, magánhitelezők panaszára, a vall. és
közokt. minisztérium 1903. évi 81386. sz. rendeletére
a királyi biróság végrehajtó útján lefoglaltatta, az egyházmegye felterjesztést intéz a kerületi közgyűléshez,
hogy az kérné fel a minisztériumot annak kieszközlésére, hogy említett rendelet a királyi bíróságokkal, miheztartás végett közöltessék.
A Bocskay-alapra 50 anya- és leánygyülekezetben
184 kor. 74 fill. gyűlt, mit a gyűlés tudomásul vett.
Azt, hogy 8 gyülekezetből az jelentetett, hogy semmi
sem gyűlt, holott azokban lelkész vagy tanító is volt,
kiktől ez a szent czél, már csak mint vezetőktől is,
várhatott volna valamit: kedvetlen érzéssel, — ellenben
már azt, hogy 16 egyház a gyűjtés eredményéről még csak
jelentést sem tett, helyetelenítő rosszalással vette tudomásul s kimondta, hogy jövőre az ilyenek névszerinti
kimutatását kívánja, hogy velők mint kötelességmulasztókkal szemben eljárást indíthasson.
Elénk érdeklődést keltett a páprádi lelkészség
alapítványának ügye. Páprádon a hatvanas évek elején,
az úrbéri egyesség kötése alkalmával, a vallásalapítványi
uradalom a lelkésznek 37 hold földet s egy szép belsőséget, a „szentegyháznak" 6 holdat ajándékozott, örök
időkre, más czélra nem fordítható örökalapítványul. Úgyde
Páprád községben, melynek létszáma 200-on alól van,
lelkész nem volt. Az alapító pedig kikötötte világos
szavakkal, hogy ez alapítvány a község bárminemű beavatkozása nélkül kezeltessék s fordíttassék czéljára.
Érdemes ennek történetét elmondani. Az úrbéri
rendezés alkalmával Vajszlón időző alapítványi meghatalmazottaknak megtetszett az ottani szelídlelkű, szerény
káplán, s megdöbbenve hallották, hogy a 15 éves káplán,
minden jósága mellett azért nem kapott állást, mert nem
akadt gyülekezet, a melyik megválassza. Az ő kedvéért
keletkezett a szép alapítvány, világosan kiköttetvén, hogy
az egyház papja Horváth József vajszlói káplán legyen.

Azonban őt csakhamar a bogdásai elég tekintélyes gyülekezet lelkésszé választván, az állásra nem reflektált. Az alapítványt ez időtől fogva az egyházmegye kezelte, úgy
hogy a földeket bérbeadta, s az évi bérjövedelmet tőkésítette, melyből az idők folytán 58 ezer korona tőke
gyűlt. Az egyházmegye tavaly bizottságot küldött ki,
hogy nyújtson be tervezetet a lelkészség felállítására.
A bizottság, számot vetve az alapítvány intencziójával s az adott helyzettel, az anyásítást nem javasolja,
mert az a „község" beavatkozása nélkül lehető nem
volna; hanem azt a tervezetet terjeszti elő, hogy Páprádon egy erős és tisztességesen javadalmazott missziói
lelkészség szerveztessék, hova az arra való érdemes
egyént az egyházmegye szemelje ki és állítsa be, teljesen
az alapítvány terhére. így számot vetve az anyagi helyzettel, elsőben is lakás és melléképületek emelésére
(kissé talán bőkezűleg) 25 ezer koronát, továbbá épületfentartás alapjául további 3000 koronát s végül egykori
újraépítés alapjául még további ezer koronát s így
29 ezer koronát vél a tőkéből elszakítandónak. így a
lelkészfizetés alapjául maradna ugyanennyi, melynek
4°/o" os kamata és a földjövedelem középértéke 2000 kor.
lenne, melyet — igen helyesen — a tervezett lelkészi
álláshoz megfelelőnek nem talál; s hozzá még a bérletet
a páprádi egyház tavaly vette ki újabb hat évre 360 kor.,
valóban ajándókbérért, mely a kiszámított 2000 koronát
1600 koronán is alól szállítaná, a bérlet pedig csakis
anyásítás esetén mondható fel. Ezért várakozást ajánl,
míg a tőke tetemesebbre nő; de legkésőbb a bérlet leteltekor munkába veendő. A javaslatot az egyházmegye
egyhangú helyesléssel fogadta el.
Elfogadta a közgyűlés többeknek azt az indítványát, miszerint abból az alkalomból, hogy a pécsi anyaegyház temploma a jövő évre elkészül és pedig szemben
a Pécsett jövő évben tartandó országos kiállítás helyiségeivel, hogy az új templom felavatása annál nagyobb
ünnepélyességgel történjék, az egyházmegye jövő évi
közgyűlését Pécsett tartsa meg. Igen helyesen! Ideje, hogy
ott, a katholiczizmus nagy empóriumán magunkat is
észrevétessük.
Az egyházmegyei missziói bizottság elég kedvezőtlen
jelentést terjesztett be. Erre vonatkozólag az egyházm.
részletes utasításokat adott s a szórványokat körökre
osztotta s megnevezett lelkészekre bízta, kötelességükké
tévén különösen a vallásos oktatásról gondoskodást, s
főkép a kongruakiegészítésnél utazási átalányt nyert lelkészeket utasította, hogy ez átalány terhére szórványaikban minél többször megjelenjenek s az oktatás haladásáról
jelentéseiket maghatározott időkben a köri elnökökhöz
terjesszék be. Ezt a kötelezettséget csak egy-két lelkész
teljesítette. Ily körülmények közt a bizottság működése
s maga a missziói működés nem előre, hanem hátrafelé
halad, s ezért Morvay Ferenez elnök és Iványos Soma
bizottsági tag — kik a bizottság ülését alkották (a harmadik tag távol lévén) — megbízatásukat visszaadták
az egyházmegyének, s lemondásuk mellett megmaradván,

a közgyűlés az új bizottságot Nyáry Pál, Lutár Sándor
és Józan Sándor lelkészekből alkotta meg. Adja Isten, hogy
e fiatal erők ez életkérdésül tekinthető ügyben nagyobb
sikerrel munkálkodhassanak s több buzgósággal találkozzanak.
Az országos közalap hátralékainak megszüntetését
czélzó azon konventi határozattal szemben, hogy az év
végén mutatkozó hátralékokat az egyházmegye fizesse
ki, illetve előlegezze: az egyházmegye, nem lévén e czélra
szolgáló alapja, úgy határozott, hogy a közalaptartozások
aratás után, mindenesetre szeptember végéig beszedendők s a mutatkozó hátralékok esperes útján végrehajtatandók, hogy év végére hátralék fenn ne maradjon.
A Bocskay-alapra gyűlt összegek hovafordítása
tekintetében a közgyűlés azt a véleményt nyilvánítja, hogy
az „Bocskay-alap" czimen a Debreczenben felállítandó
prot. egyetemnél lenne alapítványként elhelyezendő.
A Kálvineum ügyében is nyilatkozott egyházmegyénk.
Igaz, hogy a konvent nyilatkozatra csak az egyházkerületet hívta fel, de egyházmegyénk, ős alkotmányunk és
autonomiánk értelmében feljogosítva, sőt kötelezve érezte
magát — egyenes felhívás nélkül is — arra, hogy ez
egyházegyetemünket érdeklő ügyben nyilatkozzék. A Calvineum tervét abban az alakban, a mint a zsinat elé
terjesztetett — s az egyházkerületek szavazata alá bocsáttatott — nem tartja elfogadhatónak. A magyar református
egyháznak ép úgy nem lenne otthona s ép oly vendég
lenne ezentúl is, mint eddig volt. ELtekyitve attól, hogy
a rendelkezésre bocsáttatni szánt helyiségek megfelelők
sem leendenek, úgyszólván örökös adózójává lenne a
budapesti egyháznak (hiszen 65 év múlva új épületet
kellene emelni). Mindezek felett a Kálvineumhoz fűzött
gondolatot' nem látja kifejezve abban, hogy valaki házának egy pár terme évenként ideiglenes használatra adassék ; valamint a kegyelet helytelen felfogásául tekinti,
ha az adózás útján létesül. Az egyházkerületek egybehangzó hozzájárulása levén a feltétel, már eddig sincs
biztos remény, hogy a terv megvalósuljon, melyet ily
alakban a felvetett eszme megvalósulásának nem is
tekinthetünk. Mi egy nagyobbszerű „Református Otthon"-ra
gondoltunk, midőn a felvetett eszmét pártfogásunkba
vettük, olyanra, melyet a református áldozatkészség évrőlévre fokozott buzgalma hozzon össze, a hol aztán nemcsak országos testületeink, hatóságaink találják fel rendes
otthonukat, hanem a hol az evangéliumi missziói tevékenység is központra lelhessen; a hol a fővárosba törekvő
híveink valláserkölcsi gondozásra, felebaráti útmutatásra,
támogatásra találjanak, szóval, mint a főváros a hazának,
úgy ez a magyar reformátusságnak szíve legyen. Tudjuk,
hogy ez nagy pénzbe kerül, de azt is. tudjuk, hogy a
hit s ebből származó buzgó áldozatkészség csodákat
mívelhet, valamint azt is, hogy ennél gyümölcsözőbb
befektetése nem lehetne református egyházunknak, melynek jóízű gyümölcseit országos egyházunk tagjai kivétel
nélkül élvezhetnék s bölcs körültekintéssel anyagi tekintetben is ha hasznot nem hajtana, elviselhetetlen terhet

sem okozna. Hogy ily nagyszabású terv Kálvin négy- helyzet évről-évre rosszabbodik, azt kell mondanunk,
százados ünnepére nem létesíthető, a felől tisztában hogy református papképzésre maga a hely, Budapest
vagyunk; azért véleményünk szerint e tervet egész eréllyel nem megfelelő s így arra kell gondolnunk, hogy oly
már most kellene munkába venni és a reformáczió négy- vidéki helyet keressünk e czélra, mely a múltban bizonyszázados ünnepére 1917-re megvalósítani. Ily értelemben ságot tett arról, hogy református egyházaink számára
buzgó evang. hűségű lelkészeket adhat, s ez Kecskemét,
intézett a gyűlés a kerületre felterjesztést.
A bissei lelkészválasztás tudomásul vétetett s Horvát a mely minden áldozat nélkül keblére ölelni, s hajlékába
Antal arácsi volt lelkész állásában megerősíttetett. Tudo- fogadni kész egyházkerületünk féltett kincsét: theolomásul vette a közgyűlés, hogy a nyugot-szenterzsébeti giánkat; a hol növendékeink egy fejlett gyülekezeti élet
lelkésztanitóságra két ízben hirdetett pályázat meddő körében, egyszerűbb s tegyük hozzá: puritánabb viszonyok
maradt. Nem csoda, kinek volna kedve kongruás egy- közt igazán azzá fejlődhetnek, a mivé lenniök kell ; lángbuzgóságú kálvinista papokká, a kik a legszerényebb
házban tanítani is, ha nem kénytelen vele.
Tanítóválasztások megerősíttettek s az új tanítók körben is apostoli buzgósággal működjenek, s a legesküt tettek, névszerint: Molnár Erzsike sámodi tanítónő, kiválóbb egyházak élén is megállhassanak. Az egyhangú
Thiesz Frigyes kákicsi, Mádi Lajos belvárdi, Boda lelkesedéssel fogadott indítványt közgyűlés a kerületre
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Ferencz kórósi, Kökösi Sándor egyházasharasztii és Buzo- terjeszti fel.
Szomorú jelenség gyanánt említem fel, hogy a
gány János kemsei tanítók.
Egyházkerületi képviselőkké: Lukácsy Imre lelkész besenczei kongruás egyház tavalyi megszüntetése, s a
és Hardy Sándor vil. tanácsbirák választattak egy évre. hirics - vejri - kisszentmártoni tavalyi társítása után az
Elénk érdeklődést keltett az az indítvány, hogy egyházak sorra kedvet kapnak lelkészi állásaik beTheol. akadémiánk, mely hír szerint a budapesti egyház szüntetésére. így Tésenfa, a mely több, mint 1000 kor.
új épületéből (valószínűleg az e czélra nyert kerületi kongruát kap, azt kérte, hogy a lelkészi állás beszüntőkék visszafizetésével!) úgy is kiszorul, Kecskemétre tetésével ismét preoranczia lehessen; valamint Besencze
helyeztessék át. Nem a mondottak alkotják a fő motí- is azt kéri, hogy tanítója rendesen prédikálhasson, kátét
vumot, hanem az évről-évre ijesztőbb értesítő, mely arról m agy árazhasson (!) és halottakat prédikálhasson (!!),. szóval
tanúskodik, hogy Budapesten ifjaink legkevesebbet a minden papi funkcziót végezhessen. Elutasíttatak kéreljövőjüket megalapító tanulmányaikkal gondolnak, más- mükkel; valamint azok az egyházak is, a melyek tanítói
felől olyan igényeket sajátítanak el, melyek a mi falusi konvenczió-átalakítás örve alatt tulajdonképen a díjlevelet
gyülekezeteink érdekeivel összhangba nem hozhatók. akarták megcsorbítani.
Természtesen a különféle bizottságok (mint: közA Budapestet megszeretett ifjú nem tudja bele élni magát
abba a gondolatba, hogy megszokott igényeit mérsékelve, alap-, orsz. gyámintézeti tanügyi bizottság, valamint a
a falusi csendes, házias, de mindenesetre a papi jellem- számvevőszék) jelentései is tárgyaltattak és a kérvényezők
nek jobban megfelelő viszonyokhoz alkalmazkodjék s segélyre ajánltattak, de ezeket — mint szélesebb köröket
„ha eledele és öltözete van", azokkal megelégedve,képezze nem érdeklőket — ezúttal rövidség okáért nem részlemagát arra, hogy több-kevesebb buzgóságú Pálok oldala tezhetem.
A 67. pontból álló tárgysorozat — kezdetben szép
mellett, az evangéliumért buzgó Timotheussá lehessen,
így aztán valamennyi a rendes fizetésű állásokra (tanár, számú, később igen csekély gyűlési tagok részvétele
vallástanár, katekheta stb.) igyekszik s az Úr elaggott mellett — késő estig tartó tárgyalás után ért .véget.
Másnap bírósági ügyek tárgyaltattak, melyek közül
vagy betegség által látogatott szolgái végzett káplánok
nélkül szűkölködnek, vagy kezdő theologusokat kapnak, csak azt említem meg, hogy egy közig, bírósági ügy
a kik aztán — mint számtalan példa mutatja — (tisztelet tárgyalása alkalmából, a bíróság a kisharsányi presbia kivételeknek!) belevetik magukat az élet forgatagába, térium ellen fegyelmi eljárás megindítását határozta el.
Nagyváty.
Morvay Ferencz,
élnek az ő szemeik kívánságainak, nem egyszer jegyegyházm. főjegyző.
gyűrűről gondoskodnak, tanulmányaikat félreteszik, vizsgáikat elmulasztják vagy könyörület útján kapnak diplomát,
vagy az úgyis nagyszámú proletárok számát szaporítják.
RÉGISÉG.
Ez a helyzet nem felel meg annak az áldozatnak, a mit
az egyházkerület a jövő papi nemzedék növelése érdeAdatok a heidelbergi egyetem magyarkében kifejt, valamint azzal a ténnyel, hogy a leendő
országi hallgatóinak névsorához.
segédek neveltetése czéljára egyházkerületünk lelkészei
(Folytatás.)
évi adózással terheltetnek, összhangba nem hozható.
Kanizsai Pálfi Jánosról, a dunántúli református
Vigasztalannak látjuk a jövőt, mellyel szemben nekünk
egyházkerület
püspökéről nem jól mondja Szinnyei az
egyszerű és igazi evangel. buzgóságú lelkészekre lenne
szükségünk, mert „ha a só megízetlenül, mivel sózattatik írók V. köt. 929. h., hogy Németújvárt „szintén viselt
meg". Ha tanáraink elismert buzgósága e szomorú tényen esperesi tisztet" (mint már azelőtt Pápán, de nem
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Majd mi is hozzászólunk.
Szerk.
változtatni nem képes, sőt az értesítőkből láthatólag a
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1614 óta, mint Szinnyei írja, mert az egyházkerület akkor
bízta rá a pápai egyházmegye kormányát, a mikor a
pápai egyház fölszenteltette: az 1612. évi nov. hó 12.
Köveskúton tartott zsinatán), „míg 1629. márcz. 18. a
dunántúli egyházkerület a körmendi zsinaton püspökének
választotta". Ebben az időben ugyanis meg szokta a
püspök az alacsonyabb esperesi lisztet is tartani, ha
győzte a munkát: Pálfi J. pedig győzte. De még rosszabbul mondja róla Szinnyei a következőt: „Midőn a kath."
hitre tért, gróf Batthyány Ádám 1634-ben elűzte a birtokát képező Németújvárról, mire a kis-komáromi lelkészi
állást foglalta el." Szegény Pálfi: még hogy ő esküdött
volna fel a pápa katonájának ! És hogy földesura ezért
űzte volna el! Százszor megírt, közönségesen tudott dologj
hogy Batthyány Ádám lett pápistává s a hithű — neki
már eretnek — papokat, legelső . sorban természetesen
Pálfi János püspöküket, ezért parancsolta ki birtokáról.
Pálfi abban reménykedett, hogy a reá zúduló fergeteg
elől első egyházába, Pápa városába menekülhet; de
csakhamar értésére esett, hogy ügyéért a prudentes ac
circumspecti urak síkraszálni egyáltalában nem hajlandók.
Más alkalmas hely sem lévén kilátásban, már-már a
szomszéd egyházkerületbe, majd a csallóköz-mátyusföldibe, majd a pestmegyeibe, készült kibújdosni (mint a
hogy kibújdosott előde a püspöki .méltóságban, Pathai
István, 1628-ban Eszterházi Miklós haragja elől Belényesbe, az erdélyi fejedelem védő szárnya alá): de nem
bírván elszakadni java ideje munkakörétől, a melyen
egész lélekkel csüngött, a kanizsai pogány torkában fekvő
Kis-Komárom végvárában húzódott meg s innét intézte
nagy bajoskodással a kerület ügyeit. Az 1639 év elején
szélütés érven, papi hivatalát kénytelen volt letenni,
püspöki tisztét azonban megtartotta, 1641. április 9-én
bekövetkezett haláláig.

volumus . . . velle vos fratrunculum nostrum comitem
Stephanum Bethlen ex fratre germano eiusdem nominis'
nepotem, nunc annos duodecim agentem, pro linguarnm
peritia simul etiam liberalium studiorum incremento in
academiam . . . promovere."
Nem nagy dolog, hogy egyik-másik íróról elmulasztotta Szinnyei fölemlíteni, hogy Heidelbergben is tanult,
és pedig még olyanokról, is a kikről annál az egyetlenegy
adatocskánál, hogy ott megvitattak, vagy sajtó alá készítettek valamit, semmi egyéb mondani-valója nincs.
Például fölemlíthetők:

Heidelbergben beiratkozását Szinnyei nem említi
az írók névtárában:
Barcsai Zsigmond beiratkozott 1619. ápr. 19. I. köt,
574. h.
Budai János beiratkozott 1586. szept. 23. I. köt.
1387. h.
Budai Karácsonyi János beiratkozott 1608. szept. 24.
I. köt. 1387. h.
Czeglédi János beiratkozott 1590. nov. 2. II. köt.
485. h.
Csepei Sido Ferenez beiratkozott 1617. jan. 22.
II. köt. 272. h.
Csúzi Cseh Jakab beiratkozott 1663- II. köt..
456—8. h.
Érsekújvári Gáspár beiratkozott 1601. márcz. 29..
II. köt. 1442. h.
Gönczi István beiratkozott 1584. okt. 12. III. köt'..
•1358. h.
Kanizsai Mihály beiratkozott 1616. máj. 18. V. köt.
930. h.
Károlyi András beiratkozott 1586. szept. 23. V. k ö t
1072. h.
Kecskeméti Miháiyfi János beiratkozott 1614. jún. 17.
Milotai Nyilas Istvánról is, Bethlen Gábor feje- VIII. köt. 1242. h.
Komáromi Flórián Gáspár beiratkozott 1613. szept.
delemnek (1618—1623.) udvari papjáról, a ki előzőleg
20.
III.
köt. 565. h.<
16J4—1618 tiszántúli püspök volt, ugyancsak rosszul
Korodi Bedő Dániel beiratkozott 1615. máj. 15.
mondja Szinnyei az írók VIII. köt. 1064. hasábján,
hogy „1621-ben ily alapítványt tett: 300 magyar frt.; I. köt. 748- h.
300 köböl b ú z a ; 100 akó bor ára, mely 24 nagyobb
Lenthi János beiratkozott 1663. VÍI. köt. 1099. h.
alunmus deák tartására fordíttassék." Az alapítványtevő
Mindszenti Sámuel beiratkozott 1780. decz. 14.
nem István prédikátor volt, —- honnét telt volna tőle VIII. köt. 1442. h.
ilyesmi, — hanem Erdély fejedelme, a nagy Bethlen Gábor,
Nádudvari Gergely beiratkozott 1618. aug. 12.
A Heidelbergben 1619- évi ápr. hó 19-én beirat- IX. köt. 517. h.
Száldobosi Pap János beiratkozottá 1776. nov. 10.
kozoti Bethlen Istvánról is helytelenül állítja Szinnyei
az írók I. köt. 1021. hasábján, hogy „B. István fia és X. köt. 301. h
Szepsi Laczkó Máté beiratkozott 1609. aug. 25.
B. Gábor fejedelem testvére". (Pallas Lex. III. köt.
222. 1. zavaros czikkelyében : „a fejedelem öcscse"). Az VII. köt. 618—9. h.
Nem nagy dolog az sem, hogy gyűjteményes
egyetem anyakönyve félreérthetetlen -.világossággal megmondja, hogy a beírt ifjú „serenissimi principis Trans- . munkákban megjelent apró czikkelyek, az egyetemeik
syluaniae Gabrielis Bethen . . . nepos ex fratre Stephano szokásos vitatkozásokra megállapított tételek, ' itt-ott
Bethlen, comite Hunniadiensi et Marraarussiensi", így önnálló dolgozatoknak, külön könyveknek vannak felemlíti maga Bethlen Gábor is, midőn Pareus Dávidhoz tüntetve.
1618. jún. 21-én intézett — először ennek Collég, theol.
Nem még az sem, hogy másfelől meg - egyesek
II. kötetében (Heidelberg, 1620.) lenyomtatott — leve- írói szárnypróbálgatásának főleg ilyen apró termékei
lében ezt írja : „Vestra rev. dominationi . . . intimare el-elkerülték Szinnyei figyelmét.

Ezekből, hogy a fentebbihez hasonló kimutatásokkal
az olvasót ne terheljük, csak mutatót közlünk.
Nem önálló művek, — mint Szinnyei írja — hanem
Pareus Collég theol. II.-kötetében jelentek meg:
Bakai Gergely De sacramento coenae Domini, et
missa pontificia, — annak 361—362. lapjain.
Böjti Gáspár: De omnipotentia Dei eiusque abusu,
— annak 371—372. lapjain.
Borzási Balázs: De perseverantia sanctorum in fide,
— annak 378—379. lapjain, stb., stb.
Heidelbergi műve emlitetlen maradt Szinnyei Magyar
írók életében :
Eperjessi Mihálynak: Disputatio theologica inauguralis De nomine super omne nomen quod Christo donaíum. RMK III. 2625. sz.
Fegyverneki P. Istvánnak Disputatio: De sacramento baptismi, — De Deo, creatione mundi, et
angelorum, — De sacrae scripturaa authoritate, interpretatione, lectione, perfectione, necessitate. Pareus Collég,
theol. II. 264—267. 1., 283—285. 1., 339—340. 1.
Szentgyörgyi Nagy Bálintnak: Theses theologicae
De eeclesia Dei. RMK III. 1125. sz. stb., stb.
De fájlalni lehet, hogy egész sereg az olyan tollforgató heidelbergi magyar deák, a kinek Szinnyei
Magyar írók életében a nevét is híjába keressük. Például:
Békési P. András, Heidelbergben beiratkozott 1615.
szept. 20.; itt jelent meg tőle a többek közt 1616-ban:
Theses theologicae De legis usu et abusu. RMK. III.
1171. sz.
Czeglédi S. Pál, Heidelbergben beiratkozott 1613.
ápr, 9.; itt jelent meg tőle a többek közt még ebben
az évben:'Theses theologicae De causa efficiente peccati.
RMK. III. 1123. sz.
Diószegi Y. Mihály, Heidelbergben beiratkozott
1618. aug. 12.; itt jelent meg tőle 1620-ban : Didascalia
theologica De verbo Dei. RMK. III. 1294. sz.
Egri Gáspár, Heidelbergben beiratkozott 1618.
ápr. 7.; itt jelent meg tőle 1619-ben: Theses theologicae
De peccato tam in genere, quam in specie. RMK. III.
125£. sz.
Felkmann Péter, Heidelbergben beiratkozot 1595.
febr. 26.; itt adta ki 1598-ban: Theses theologicae De
papatu. RMK. III. 918. sz.
Gönczi János, Heidelbergben beiratkozott 1618.
aug. 12.; itt jelent meg tőle 1620-ban: Disputatio theologica De gubernatione rerum formatarum seu providentia
Dei; valamint Theses theologicae De Anti-Christo. RMK.
III. 1295. és 1296. sz. stb., stb.
Deákjaink névsorainak feldolgozatlan volta mellett
azonban ez a szerfelett sajnálatos eset természetes, tehát
menthető is. Majd bejutnak a pótkötetbe.
(Folyt, köv.)

EGYHÁZ.
Lelkészválasztás. A nyáregyházai ref. gyülekezet
Tóth Pál, budapesti katechetát választotta meg lelkipásztorává. Az új papot szívesen üdvözöljük.
Lelkészbeiktatás. Kulifay László, budapesti segédlelkész, az abai ref. gyülekezet megválasztott lelkipásztora, szept. 2-án foglalja el hivatalát. Az új lelkészt, a
mint halljuk, Koncz Imre esperes fogja beiktatni.
A győri ref. gyülekezet új temploma, a mely
nagyságával, stílusa szépségével díszére válik nemcsak
a győri reformátusoknak, hanem az egész városnak is,
Isten segítségével már a befejeződéshez közeledik. A
templom, a torony, a harangok már készen állanak s még
csak a belső berendezés bevégzése van hátra. Az Úr
új hajlékának felszentelését szeptember második felére,
esetleg október elejére tervezik.
Templomszentelések. A nógrád-verőczei ref. gyülekezet f. hó 19-én szentelte fel templomát. A felszentelést Antal Gábor püspök végezte. — A megyercsi ref.
gyülekezet renovált templomának felszentelése f. hó 26-án
fog megtörténni. A felszentelést itt is Antal Gábor püspök fogja végezni.
Lelkészi ós esperesi jubileum. A drégelypalánkai
ref. egyházmegye legközelebb tartott közgyűlésén meleg
ováczióban részesítette Nagy Gedeon esperest, lelkészi
működése 52-dik, esperesi működése 22-dik évfordulóján.
Az egyházmegye tisztikara és közönsége ebből az alkalomból egy értékes aranyórát ajándékozott esperesének.
Az óra lapján a nevezetes évfordulók dátumai vannak
felvésve. Ád multos annos!
Az amerikai magyar ref. egyházak köréből. A
hazai egyházhoz csatlakozott amerikai magyar ref. egyházmegye július 12-én tartotta meg évi rendes közgyűlését Phoenixvilleben, Kuthy Zoltán esperes ós Petheö
Bálint tanácsbiró elnöklete alatt. A johnstowni kivételével az összes csatlakozott gyülekezetek képviselve voltak
a gyűlésen. Miután azonban, költségkímélés szempontjából. több gyülekezet nem küldött világi képviselőt, a
gyűlés kimondta, hogy jövőre, fegyelmi eljárás terhe
alatt, minden gyülekezet köteles világi képviselőt is küldeni. Az egyházmegyei tisztviselőkre elrendelt szavazás
eredményeképen megválasztattak tanácsbiráknak : Kozma
József és Tegze László lelkészek, Garan Mihály és Nagy
Lajos világiak; gyámintézeti pénztárnoknak: Komjáthy
Ernő lelkész. A világi jegyzőségre megválasztott Jaczkó
Árpád a megtisztelóst nem fogadván el, a gyűlés új szavazást rendelt el. Az egyházmegye gondnoki tisztére a gyülekezetek gróf Dégenfeld Józsefet választották meg. Gróf
Dégenfeld azonban kijelentette, hogy a megválasztatást
csak azon esetben fogadhatja el, ha azt az amerikai
ügyeket intéző konventi elnökség kívánatosnak ítélné.
Az esperesi jelentés szerint a hitélet minden gyülekezetben teljesen kielégítő. Némely gyülekezetek küzdenek
ugyan az anyagi nehézségekkel; de remélhetőleg pár
év alatt e tekintetben is normális állapotok lesznek mindenütt. A woodbridgei lelkész visszapártolt a Ref. Churchhöz; a mount-carmeli lelkészi állás, miután tótul is beszélő
magyar lelkészt nehéz kapni, még mindig betöltetlen;
Balogh Gyula pacahontasi lelkész és Cseh Károly ne\vyorki tanító pedig visszatérnek az őshazába. A konventi
elnökséghez feliratot fognak intézni a newyorki kikötői
misszionárius-lelkészi állás szervezése tárgyában; .Bizottságot küldöttek ki az egyházmegyei szabályzat kidolgozására, s Kuthy Zoltán esperest megbízták, hogy a buda-
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pesti Washington-szobor leleplezésén hivatalosan képviselje
az egyházmegyét.
A hegyaljai evang. egyházmegye f. hó 2-án és
3-án tartotta meg gyűléseit. Aug. 2-án délelőtt a tanítóegyesület, délután a lelkészértekezlet és a gyámintézet
tartotta meg gyűléseit; aug. 3-án pedig az egyházmegyei
közgyűlés folyt le, Turóczy Pál főesperes és liadvány
István felügyelő elnöklete alatt. A gyűlés, a lemondott
világi jegyző helyébe Pálfi Péter segédtanfelügyelőt, az
újonnan szervezett második jegyzői hivatalra pedig
Harsányi István hernádvécsei lelkészt választotta meg.
A kassai két egyház hitoktatási ügyének megvizsgálására bizottságot küldöttek ki. A tanügyi jelentés örvendetes képet mutatott fel az iskolák magas színvonaláról.
A népmozgalmi adatok azonban az egyházmegye népességének apadását konstatálták. Jamriska Lajos egyházfelügyelő indítványt terjesztett be az egyházi gyűjtések
szabályozása tárgyában. Az indítvány pártolólag terjesztetett fel a kerületi közgyűlésre. Végül tárgyalta a gyűlés
az 1848. XX. végrehajtása tárgyában kelt miniszteri
választ, s arra vonatkozólag dr. Zelenka Lajosnak már
ismeretes határozati javaslatát fogadta el. A jövő évi
közgyűlés helyéül Diósgyőr tüzetett ki.
Az alsó-baranya-bácsi ref. egyházmegye közgyűlése aug. 13., 14., 15. napjain Baján tartatott, A
gyűlést megelőzőleg Ágoston Sándor kórógyi admin. lelkész imádkozott. A megjelentek igazolása után Cseh
Ervin gondnok 20 év óta viselt hivataláról lemondott s
minthogy a közgyűlés semmi módon nem tudta őt rábírni
lemondásának visszavonására, elrendelte az új gondnokválasztást. Cseh Ervin, hogy az egyházmegyében való
működését annál áldásosabbá s emlékezetesebbé tegye,
20 ezer koronás alapítványt tett, melynek kamataiból
évről-évre egy lelkész s egy tanító özvegye és árvája
fog 100—100 korona segélyt élvezni. Szabó Péter esperes
jélentése számot ad az egyházmegye állapotáról. Általánosságban megnyugtató, sőt egyes helyeken örvendetes
az esperesi jelentés. Különös érdeklődés tárgya volt
Kelecsényi Zádor tanácsbiró és missziói felügyelő missziói
jelentése. Ez ügybuzgó, fáradhatatlan munkásságú, lelkes
és áldozatkész világi papunk valóságos apostoli munkát
Víégez a horvát-szlavonországi református magyarok lelkigondozása körül. A misszió ügye óriási léptekkel halad,
fejlődik; új egyházak alakulnak, szervezkednek s a
lelkészek már-már nem képesek területeiket bejárni. Az
aratásra való gabona ugyan sok, de az arató kevés. A
felügyelő is már annyira túl van terhelve a misszió
vezetésével, hogy munkája terhének megosztására egy
missziói titkári állás szervezését kérte az egyházmegyei
gyűléstől, mely állás szerveztetvén, Ágoston Sándor kórógyi
admin. lelkész által töltetett be. Az új-gradiskai missziói kör
szervezése elodázhatatlanná válván, a hívek összegyűjtésével s az új egyház megalakításával a missziói felügyelő s a titkár bízattak meg. Hosszú vitát vont maga
után az ügyész azon indítványa, hogy a nikinczei egyház
földjei adassanak el, miután az egyház különben csődbe
jut. Az egyházmegyei közgyűlés, az esperes elnöklete
.alatt Tóth Sándor főjegyzőt és Kelecsényi Zádor tanácsbirót küldte ki, hogy a helyszínén tartott vizsgálat után
az egyházmegye nevében döntsenek e fontos kérdésben.
Kisebb fontosságú segélyezési, bírósági s helyi érdekű
ügyek letárgyalása után kerületi gyűlési képviselőkül
Kelecsényi Zádor és Kulcsár Sándor tanácsbirák küldettek ki.
A tiszántúli ref. egyházkerületi értekezlet szept.
28., 29. és okt. 1-én a Magy. Prot. Irodalmi Társasággal együttesen tartandó üléseiről a következő ügyrendet

bocsátotta ki: I. Szeptember hó 29. napján, este hat és fél
órakor értekezleti közgyűlés a főgimnázium dísztermében
a következő pontok szerint: 1. Kiss Áron püspök, értekezleti egyházi elnök a közgyűlést megnyitja. 2. Az
értekezleti közgyűlés üdvözlése az alsó-szabolcsi ref.
egyházmegye, a hajdúböszörményi ref. egyház és Hajdúböszörmény város részéről. Válaszol gróf Degenfeld-Schomberg József egyházkerületi főgondnok, értekezleti világi
elnök. 3. „A lelkipásztorkodás . . . " czímű pályamunka
bírálatának előterjesztése a nagyválasztmány javaslatával
kapcsolatban. 4. Az elhunyt nagyválasztmányi tagokról
megemlékezés és helyeik betöltése. 5. A tagok létszámáról s a pénztár állásáról jelentés. 6. Indítványok, melyek
nyolcz nappal a közgyűlés ideje előtt írásba foglalva az
elnökséghez benyújtandók. 7. Záró imádságot mond Széli
Kálmán nagyszalontai lelkipásztor-esperes, értekezleti
egyházi elnök. Este nyolcz órakor ismerkedési estély.
II. Szeptember hó 30. napján, délelőtt félkilencztől tíz
óráig a Kossuth-téri templomban ünnepélyes istentisztelet,
együtt tartva a Magy. Prot. Irodalmi Társaság és a tiszántúli ref. egyházi értekezlet által. Imádkozik Geduly Henrik, nyíregyházai ág. h. ev. lelkipásztor. Alkalmi egyházi
beszédet mond Dicsöfi József debreczeni ref. lelkipásztor, egyházkerületi főjegyző. Ezt követőleg, azon napon
délelőtt féltizenegy órakor Bocskay - szobor - leleplezés,
Hajdúvármegye Bocskay-szobor-bizottságának programmja
szerint. Délben egy órakor közebéd. Délután négy órakor a belmissziói egyesület gyűlése a városháza dísztermében. III. Október hó első napján, délelőtt kilencz
órakor a Magy. Prot. Irodalmi Társaság és a tiszántúli
ref. egyházi értekezlet közösen tartja díszgyűlését a Kálvin-téri templomban. E diszgyűlést megnyitja Hegedűs
Sándor, a Magy. Prot. Irodalmi Társaság világi elnöke.
Balogh Ferenez, debreczeni ref. theologiai tanár méltatja
egyházi szempontból Bocskay Istvánt és szabadságharczát, Körössy Kálmán dr. debreczeni ügyvéd felolvasást
tart „Bocskay István és szabadságharczának méltatása
alkotmányjogi szempontból" czímen. Kozma Andor alkalmi
ódát mond. A diszgyűlést berekeszti gróf DegenfeldSchomberg József, egyházi értekezleti világi elnök.

I S K O L A .
Tanári alkalmazás. A pápai ref. főiskola főgimnáziumán a magyar-latin helyettes tanári állásra Sándor
Pál oki. tanár, a latin-görög helyettes tanári állásra pedig
Csépke Andor oki. tanár nyert alkalmazást.
A kecskeméti ref. jogakadémián az 1906/7. tanév
I. felére 1906. szept. 1—15-ig lehet beiratkozni. Ezentúl
a joghallgatók fölvétele okt. 14-ig, a késedelem kellő
indokolása mellett, a jogakadémiai igazgató-tanács engedélye alapján történhetik. Az akadémiai előadások szeptember 17-én kezdődnek. Az akadémián fizetendő iskolai
díjak a következő: Félévi tandíj 30 kor., a joghallgatók
Segítő- és Önképző-Egyesiilete javára félévi tagdíj 5 kor.
Beigtatási díj 20 kor. Vizsgálati díjak a következők:
Alapvizsgadij 24 kor., pótvizsgadíj 12 kor., államvizsgálati
díj 40 kor., pótvizsgálati díj 20 kor. A főiskolai tápintézetben ízletes ebédet és vacsorát havi 18 kor. fizetése
mellett kaphatni. Szegénysorsú, kiváló szorgalmú és jó
előmeneteli! joghallgatók tandíjmentességben és tápintézeti díjfizetési kedvezményben és szorgalmi díjakban
részesíttetnek. A tápintézeti kedvezmény iránti kérvények
aug. 25-ig adandók be.
A zsidó felekezeti iskolák reformja. A kultusz-

miniszter rendeletet bocsátott ki az izraelita felekezeti
iskolák reformjára vonatkozólag, a melynek életbeléptetését a jövő iskolaévtől kezdődőleg rendelte el. A
rendeletet az izraelita felekezeti iskolákat 1906 szept.
hó 1-től kezdődőleg kivette a hitközségek elöljáróságainak hatásköréből, a melyeknek ezentúl csak a kiadások
fedezéséről való gondoskodás lesz feladatuk. A rendelet
a következő főbb intézkedéseket tartalmazza: A zsidó
felekezeti iskolák az alakítandó iskolaszékek fenhatósága
alá helyeztetnek. Az iskolaszék hét választott tagból
áll, kiket a hitközségi gyűlés választ. Az iskolaszék
nek hivatalból tagjai: a főrabbi, a hitközségi elnök
és az igazgató-tanító. Ezenkívül a tantestületek az
1868. évi XXXVIII. t.-cz. 117. §-ának rendelkezése
szerint szintén küldenek képviselőket az iskolaszékbe.
Az iskolaszék saját kebeléből választ titkos szavazás
útján elnököt, alelnököt és jegyzőt. Minden felügyeleti
jog, a tanítók létszámának megállapítása, az állások
szervezése és a tanítók javadalmazása az iskolaszéket
illeti. Az iskolaszék határozatai ellen, kivéve a választást
és fegyelmi eljárást, felebbezési fórumként a miniszter
a hitközségi községi 'közgyűlést jelöli meg.

GYÁSZROVAT.
Tóth Gábor, a szabadszállási ref. gyülekezet lelkipásztora, a solti egyházmegye és a dunamelléki egyházkerület tanácsbirája, élete 72-dik, lelkipásztorkodása
39-dik évében, rövid betegség után, f. hó 22-én elhunyt.
Temetése f. hó 24-én ment végbe. Gyülekezete és szerettei gyászában a legőszintébb részvéttel osztozunk s
.kérjük számukra Istennek vigasztaló kegyelmét.
Kiss János, a pápai ref. theologiai akadémia
nyugalomba vonult tanára, 85 éves korában, f. hó 17-én
elhunyt.
Yályi Miklós, a nagykeszi-i ref. gyülekezet lelkipásztora, f. hó 10-én, szívszélhűdésben, váratlanul elhunyt.
Legyen áldott emlékezetük!

KÜLÖNFÉLÉK.
A protestáns és a r. kath. lelkészek irodalmi
működése. A Sárospataki Ref. Lapok egyik utóbbi számában olvastuk az alább következő érdekes levelet Miután
közérdekű dolog van benne, egész terjedelmében közöljük.
Hadd tudják az igazságot mindenfelé! A levél igy
hangzik : „Nagytiszteletű Szerkesztő úr! Egy társaságban
a czölibátusról beszélgettünk. S miután egyértelemre
jutottunk abban a tekintetben, hogy a r. kath. egyház
ez intézménye mennyire káros nemzetgazdasági, szocziális
és erkölcsi szempontból: a társaság egy tagja azt vitatta,
hogy a czölibátus legalább egy tekintetben hasznos.
Szerinte ugyanis egy nőtlen r. kath. lelkész inkább
élhet írói és tudományos hajlamainak, végeredményében
tehát a czölibátusi intézmény a nemzeti tudományosság
és irodalomra nézve csak haszonnal járt. -R— EZ lévén a
vitatott kérdés, nem sajnáltam a fáradságot és átnéztem
Szinnyei József Magyar írók Élete és Müvei cz. hatalmas
munkáját, mely eddig 11 kötetből áll és az „R" betűig
terjed, kijegyezvén e munkából a prot. és r. kath. írókat.
A lelkészjellegű tanárokat mind a két oldalon mellőztem
s csak a gyakorló lelkészeket vettem figyelembe, de itt

aztán a legmagasabb állástól a legalacsonyabbig mindenkire kiterjesztettem figyelmemet. A r. kath. lelkészek
csoportjába bevettem mindazokat, a kik a magyar r. kath.
egyház keletkezése óta irodalmi téren máig szerepeltek,
— a protestánsokéba viszont a reformátoroktól a mostanig élőket. Vizsgálódásom eszerint a következő eredményt tünteti fel: Irodalmi téren működött 1095 r. kath.
és 1725 protestáns lelkész. A protestánsokhoz számítottam az utitáriusokat, az ág. evangélikusokat és az unitáriusokat, de ez utóbbiaké alig haladja meg azt a
számot, a mi az 1700-on felül van. Ha tehát kedve volna
valakinek az unitáriusokat számításon kivül is hagyni,
az arány ez: 1095 és 1700. Az első tehát 1000, az utóbbi
400 esztendőről. Ez az arányszám még szembetűnőbb
lesz, ha meggondoljuk, hogy — kivéve a protestantizmus
egy rövid időszakát, a r. kath. lelkészek száma mindig
több volt, mint a protestáns papságé együttvéve. Habár
tehát Szinnyeinek ezen munkája sem tökéletes mű,
részint mert már eddig több író neve kimaradt, részint
mert még néhány kötet hátra van: de mivel ez az arány
előreláthatólag a többi kötetekben sem fog változást
szenvedni, még akkor sem, ha egy pótkötetben a kimaradt
nevek is bennfoglaltatnak majd: már most is egész bízvást megállapítható, kik szolgáltak nagyobb mérvben a
magyar tudományosság előmozdítására, a nagyobb számú,
az ezeréves, a családi gondoktól mentes magyar klérus-e,
avagy a csak 400 évet számláló s többnyire súlyos
anyagi s családi gondokkal küzdő prot. papság-e ? Ezek
szerint tehát világos a felelet arra a kérdésre is, hogy
a czölibátus használ-e a tudománynak és irodalomnak?
De fordítsuk meg a dolgot. Ez az arányszám még akkor
sem változnék, ha a czölibátus eltöröltetnék, mert a
különbség főkép a két egyház alapszelleméből következik. Szükségesnek tartottam ez adatokat nyilvánosságra
bocsátani azért, hogy kiki számszerű bizonyítékokkal
állhasson elő, ha valahol a két egyház papjainak összehasonlításáról lesz szó, a mi most napirenden van, de
a „világ" felületes. Gálszécs, 1906. aug. 2. Péter Mihály."
A róm. kath. egyház és a pentateuclius kritikája. A Rómában székelő „Commissio pontificia pro
studiis de re biblica provehendis," a pentateuchus authenticitása és integritása kérdésében legközelebb a következő véleményt nyilvánította: Propositis sequentibus dubiis
Consilium Pontificium pro studiis de re biblica provehendis respondendum censuit prout sequitur :
I. Utrum argumenta a criticis congesta ad impugnandam authentiam Mosaicam sacrorum Librorum, qui Pentateuchi nomine designantur, tanti sint ponderis, ut posthabitis quampluribus testimoniis utriusque Testamenti collective sumptis, perpetua consensione populi Judaici, Ecclesiae quoque constanti traditione nec non indiciis internis
quae ex ipso textu eruuntur, ius tribuant affirmandi hos
libros non Moysen habere auctorem, sed ex fontibus
maxima ex parte aetate Mosaica posterioribus fuisse
confectos ?
Resp. Negatíve.
II. Utrum Mosaica authentia Pentateuchi talem
necessario postulet redactionem totius operis, ut prorsus
tenendum sit Moisen omnia et singula manu sua scripsisse vei amanuensibus dictasse ; an etiam eorum hypothesis permitti possit, qui existimant eum opus ípsum a
se sub divinae inspirationis afflatu conceptum alteri vei
pluribus scribendum commisisse, ita tamen ut sensa sua
fideliter redderent, nihil contra suam voluntatem scriberent, nihil omitterent; ac tandem opus hac ratione
confectum, ab eodem Moyse principe inspiratoque auctore
probatum, ipsiusmet nomine vulgaretur?

A pályázni kivánó ev. ref. vallású s legalább
Resp. Negatíve ad primam partém, affirmative ad
alapvizsgás tanárjelöltek, kellően felszerelt folyamodvásecundum.
. III. Utrum absque praeiudicio Mosaicae authentiae nyukat az egyháztanácshoz czímezzék és augusztus 31-ig
Pentateuchi concedi possit Moysen ad suum conficien- a főgimnázium igazgatóságának küldjék be.
Kis-kunhalason, 1906. aug. 18-án.
dum opus fontes adhibuisse, scripta videlicet documenta
vei orcles traditiones, ex quibus, secundum peculiarem
Az
igazgató-tanács.T
scopum sibi propositum et sub divinae inspirationis
afflatu, nonnulla hauserit eaque ad verbum vei quod
Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n .
sententiam, contracta vei amplificatn, ipsi operi inseruerit?
Resp. Affirmative.
IV. Utrum, salva substantialiter Mosaica authentia
NYILTTÉR.*
et integritate Pentateuchi, admitti possit tam longo
saeculorum decursu nonnullas ei modificationes obvenisse,
11 ti additamenta postMoisis mortein vei ab auctore inspirato
Természete* v*imente»
apposita. .vei glossas et explicationes textui interiectas ;
üithion-forrás
vocabula quaednm et, formás c fermone antiquato in
l| .ts-rt
?ermonem rccentiorcm translatas; mendosas demum
»c»c-, hólyag-, rbeumk-,
fi kflszvénTbántalrnakuál. •izélett nehézségebnél, ezukorlect'ones vitio amanuensium adscribendas de quibus fas
betegségeknél, a lcgz.0- c» cracszicki szervek huriitalnál.
sir. ad normás nrris criticae disquiíere et indioare?
Sah n tor- forr a* iqizqitóiiga
Eperjttm•

Salvato

Resp

Affirmntivo, salvo Ecclesiae iíidicio.

Hát ci a hivatalos vélemény teljesen rávall a róm.
kath. egyházra, a mely a bibliai kutatás torén is a
kecske is jóllakjék, de a káposzta is megmaradjon politikáját követi és nagy hangon hirdeti, hogy ő nem fél
!i tudománytól, Feni pedig azt elfojtani nem akarja !
Zeidner If. brassói könyvkiadó hirdetésére s kiadványaira felhívjuk olvasóink figyelmét.

P Á L V A Z A

SZT. LUKÁCS-FÜRDŐ
gyógyfürdő, Buda.

Téli és nyári gyógyhely.
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszapborogatások, znhany-massage, vízgyógyintézet, szénsavas-fürdők,
villany-fényfürdők, gőzfürdők, kő- és kádfürdők, gyógyvízuszodák. — Olcsó és gondos ellátás. — C s ú * - , k ö s z v é n y - ,
i d e g - , b ő r b a j o k ós a téli fürdőkúra felöl kimerítő prospek. ~ — - tust küld ingyen a ~

Szt. Lukács-fürdö igazgatósága Budán.

T 0 K.

P á l y á z a t .
A hmvásárhelyi ref. egyháztanács a főgimnáziumnál
megürült tanári tanszékre, melyre a kinevezés jogát az
állammal kötött szerződés a vallás- és közoktatásügyi
m. kir. miniszter úrnak tartja fenn, ezennel pályázatot
hirdet.
Az állással a latin és görög nyelvnelc a megszabott
héti óraszámban tanítása van összekötve.
Az állás helyettes tanárral töltetik be. Csak ref.
vallásúak pályázhátnak.
A megválasztandó tanár fizetése 1G00 kor. törzsfizetés
és 200 kor. lakáspénz a ginin. pénztárból, évnegyedi
előleges részletekben.
Folyamodni lehet a pályázók életkorát, vallását,
vég/.ett tanulmányait, képesítését, katonsii szolgálatát
bizonyító oklevelek s orvosi bizonyítvány és ha nos,
eskeíési, anyakönyvi kivonat alapján, a kultuszminisztériumhoz intézendő s alólírott elnökséghez szept. 8 déli
12 óráig beterjesztendő kérvényen.
A kinevezett tanár állását okt. 1-én köteles elfoglalni.
Hódmezővásárhelven, 190G. aug. lO.
Juhász

Mihály,

Pap

fögondnok.

Imre,

leik ész elnök.

forrás
szénsavval telitett ásványvize hasznos itnl étvágyzavaroknál és emésztési nehézségi knél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali' és borvíz. — I-Iatbatós szomjcsillnpító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen.
Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.
Kívánatra telítésnélküli

töltést is szállít n

Szí, Lukácsfürdö Kútvállalat Budán.
* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősseget a Szeri:.

HIRDETÉSEK.
H a r m ó n i u m o k a i
mindkét readszer szerint a legolcsóbban szállít

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA
Budapest, VIII., József-körút 15.

P á l y á z a t .
A Icis kunhalasi ref. főgimnáziumban leiöltendő
egy latin-történet-szakos helyettes tanári állás.
Az évi fizetés 1800 korona negyedévi előleges
.részletekben
A tanszéket szept. elején kell elfoglalni.

Pianók.

Pianinck.

.

Tanerőknek
é s bérmentve.

s

le'ké,-

veknek külön száza-

Arjegyzék ingyen
|

lékengedmény.

Részletfizetés engedélyezve.

Zeidner H, könyvkereskedése

Mindennemű

B r a s s óban.
Alapíttatott

iskolapadok,

18 6 7.

Megjelent és kapható

Keresztyén

iskola-, torná-

vallástan.

éi?

ovodaberendezések

Ág. hitv. ev. ismétlő-iskolák és konfirmandusok számára.

Molnár, Nissen, Zábrák után szabadon írta:
FEYÉR GYULA,

és szabadalmazott

gyermekpadok

pürkereozi ágost. hitv. evang. lelkész.

gyártása.

Ára kötve 6 0 fillér.
Mutatványpéldány, bevezetés czéljából, ingyen és bérmentve. Egyébként az áron felül postaköltségre 36 fillér
küldendő.
Bevezetés esetén 10 példány után egy ingyen-példány,
10% árengedmény s bérmentes küldés.
Vélemények a munka felöl:
A magyarországi ág. hitv. evang. egyház 1905. évi egyet,
közgy. j.-könyve 45. sz. a. használatra engedélyezte.
Szász Domokos erdélyi ev. ref. p ü s p ö k : „Azt hiszem, hogy a ..Ker.
vall." az ág. hitv. ev. testvéregyház szakemberei előtt méltó
feltűnést fog kelteni. Rövid, tömör és mégis világos. Nagyon
helyesen alkalmazkodik a növendék-iíjak és konfirmandusok
észleli és lelki fejlettségéhez."
Ritter Károly főesperes, Somorja: „Véleményem róla röviden az,
hogy mind tartalmával, mind nyelvezetével általában jól megfelel azon czéljának, melyet nt.-séged az előszóban jelez."
Bognár Endre: „ . . a nagy szorgalmat dicséretre méltónak találom
s munkájától elismerésemet meg nem vonhatom."
Geduly Lajos ev. lelkész, Újpest: „Szíves köszönettel vettem vallástani kézikönyvét s átolvasván az egészet, azon meggyőződéssel tettem le, hogy egyházi irodalmunk egy kedves kis
mtívecskével gyarapodott."
Ifj. Draskóczy Lajos ev. lellíész, E p e r j e s : „ . . . úgy megszerettem, hogy minden habozás nélkül teszem félre az eddig használt kézikönyvet."
Zábrák Dénes ev. lelkész, Sopron: „A szerző buzgó igyekezete
ós lelkiismeretes fáradozása elismerésre méltó. Remélem, hogy
becses, műve, különösen falusi gyülekezetekben, nagy kelendőségnek fóg örvendeni."
Dr. Masznyik Endre theol, akad. igazgató, Pozsony: „ . . . véleményem, hogy az egyszerű, világos, szabatos és magyaros
nyelven írt s a legszükségesebb anyagot átnézetes rendben teljesen felölelő s épen azért különösen az ismétlő - iskolások é s
kontírmandusoknál igen jól használható vezérfonal."
Roinbauer Emil főreálisk. igazgató, Budapest: „Legyen szabad
tehát véleményem helyett csak kívánságot kifejeznem, s e kívánságom : hogy munkája a gyakorlatban váljék be s kartársainak
méltánylását nyerje meg, kik hivatva vannak azt az Úr szőlejének művelésénél eszközül felhasználni, s mint ilyen legyen
szeretett protestáns magyar népünk mély és igaz vallásos érzületének forrása és gyarapítója. Ez lesz m. t. lelkész uram az ön
számára is lelkes munkájának s fáradságának legszebb jutalma."

Ugyanazon szerzőtől megjelent még:

Vasárnapi, ünnepnapi evangyéliomok
. és epistolák.
Ára fűzve 60, kötve 80 fillér. Kötött mutatványpéldány,
a postadíj beküldése ellenében, csak 50 fillér.

Árjegyzékkel készséggel szolgálunk ingyen
és bérmentve.

Orgonaépítési műintézet.

Eieger Ottö
mos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

Budapest, YIL, Garay-utcza 48.
. es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Ferencz József-rend lovagja
A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb á r b a n és kedvező fizetési f ö l tételek mellett kiváló tiszta légnyomású
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemes' h a n g ú orgonákat szállít. 3 0 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt á r b a n elvállalja. — Tervevetek és
rajzok kivánatra díjmentesen.

Ezen czég'áhIán i s merhetők fel azon üzletek, a melyekben
egyedül árusíttatnak
eredeti SINGER varrógépek.

A m i gépeink nem
szorulnak ajánlásra.
Csak arra kérünk
ügyelni, hogy kellő
helyen vásároljon.

Ugyancsak Zeidner H. bizományában kapható, Brassóban:

Keresztyén

énekeskönyv.

Javítva összeállította a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület.
Erős, bőrhátú kötésben 2 K 40 f.
Tömeges rendelésnél 2 0 százalék árkedvezmény.

Singer Co. Varrógép Részv. Társ.
Budapest: IV., Újvilág-utcza 16.
Budapest: VII., Kerepe<si-ut 32.
,,
IV., Muzeum-körut 27.
„
VII., Király-utcza 52.
VI., Teréz-körut 21.
,,
II., Fő-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi-u. 14

Országh Sándor

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár.

o r g o n a - é s
h a r m o n i u m g j á r o s

STOWASSER J.

cs. és kir. udvari szállító
R.-Palota (Budapest

cs. é s kir. udv. h a n g s z e r g y á r o s

Az I88J. évi kiállításon nNagy diszoklc* él» és
«Ferencz-József lovagrenddel", az ^904. évi vesz- .
prémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és elismerés.
Készít ksllemes és t ö m ö r hangú, legjobb és legújabb rendszerű orgonákat. Klvállal javításokai
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben vannak. Szolid munka és jutányos árak. Az orgonák
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint a z , hogy
a gyár alapítása óta 400-nál több ú j orgona lett
megrendelve és készítve.

a m. k i r . zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb. szállítója
Budapest, II. kerület, Lánczhíd-utcza 5. szám.
Ajánlja saját gyárában készült, elismert, legkiválóbb minős é g ű vonós-, húros-, fúvó- és ütőhangszereit.
húros, vonós, fúvóhangszerek készítésében és
javításában.

Speczialista:

Árjegyzék

H a n g f o k o z ó - q e r e n d a ! mely által bármely hegedű, gordonka, melybe az illesztetik,
sokkal jobb, erösebb és lágyabb hangot nyer.
B i z t o s s i k e r . Kezesség minden egyes hangszernél. Hegedűbe hangfokozó-gerenda j a v í t á s s a l
4 f r t . Régi mesterhegedík vétele és eladása.

L e g n a g y o b b g j á r é s r a k t á r . Saját
találmányú (Rákóczi) tárogató; általánosan
elismert legjobb, mely tökéletes soluliangszerró általam konstruáltatott. Iskolával 30
forinttól feljebb.
O r g o n a - h a r m ó n i u m o k . A gj'önyörű
hang, melyet a világhírű legjobb gyártmányú amerikai rendszernek elmés szerkezete
elővarázsol, önmagának zeng dicséretet. —
65 forinttól minden árban kapható.
Az ösezes hangszerek javítása különleges szakszerű
Kmtossággal, jutányos árban; kezesség minden egyes
— Árjegyzék minden egyes hangszerről
külön, kivánatra bérmentve küldetik. —Kivitel nagyban és kicsinyben.

Ííangszernél.

ost jelent meg l

mellett)

Alapíttatott 1861-ben.

és részletes
díjmentesen

tervezet
küldetik.

kivánatra

A legjobb

kályhákat

és

^ ^ k a n d a l l ó k a t
császári és ^Királyi

szállít

H E I M

H .

udvart szállító

H u d a p e s t )
T l x o n e t - u a v a r .
Különlegességek: t e m p l o m o k , családi h á zak, i s k o l á k , i r o d á k s t b . r é s z é r e . T ö b b
m i n t 100,000 van belőle h a s z n á l a t b a n
Valódi

MEIDINCER-OFEN
csak ezzel
a vódő^ H .
H E I M ^
jegygyei.
Prospektusok és költségvetések Ingyen és bérmentve.

Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban.
Budapesten

Mária

Thonet-udvarban.

v « i é r ! o i titefisa lO.

e s t jelent meg!

Imádságok és elmélkedések.
Ev. ref. vallású i f j a k és leányok számára írta CSIKY LAJOS, debreczeni ref. theol. akadémiai tanár.
K i a d j a a Békésbánati Ref. Egyházmegye Lelkészegyesülete.
Árá a következő:

Ezen munka pályázat útján Íratott és a pályázatban Csiky Lajos m u n k á j a lett a nyertes.

1. szám. Iskolai kötésben, fekete erős vászonAjánljuk ezen hézag-pótló imádságoskönyvet
kötésben
1'20 K
K
a
nagy
tiszteletű esperes, tekintetes tanárok, nagyKülönböző színű vászonkötésben .
. 1-20
2.
tiszteletű lelkész és tekintetes. tanítók, tanítónők
Bőrutánzati kötés aranymetszéssel, díszes
8.
kehellyel tokban
2'40 K és felsőbb leányiskolái igazgatók és vallástanár
urak szives figyelmébe.
Fekete bőrkötés, díszes aranyozott keretszéllel, kehellyel tokban . . . . . 4'— K
Kartársi üdvözlettel:
Fehér
csontkötés, arany metszéssel, be5.
Békésbánati Ref. Egyházmegye Lelkészegyesülete.
rakott aranyozott és színes virágdísszel,
8'— K
kapoccsal, tokban
A könyvek megrendelhetők a föbizományos
Fehér csontkötés, arany meiszéssel, rend6.
kívül elegáns, berakott, aranyozott és
színes virágfestésű díszítéssel, aranyoelőbb L á c z l ó A l b e r t é s t í r s a
zott kehellyel, kapoccsal . . . . . 12'— K
protestáns irodalmi könyvkereskedésében
Legfinomabb borjúbőrkötésben, berakott
7.
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Tiribus

nnitis.

Nincs szebb, lélekemelőbb látvány, mint az
égi eszmék: az igazság és szeretet harczosait
szemlélni. Egy kiröppent gondolat, egyetlen szó
sokszor ezer és ezer szívbe vésődik be, hogy ott
csirát verve, életerős fává növekedjék. S támadnak, nőnek nagy, hatalmas fák, melyek — minél
jobban zúg körültök és felettök a vihar, minél
jobban ostromolják a duló habok, gyökereiket
annál mélyebbre eresztik s rendületlenül állanak
az ostromlás között.
Ha végig gondolok a ker. egyház történetén,
ott látom az Igét, az Istennek fiát, a ki összefűzte hitben a r Iliókat, s hiába volt a Heródesek,
a Nérók vadáli ias kegyetlensége, az egyházon
a pokol kapui i,. m vehettek diadalmat. Ha emlékembe idézem magyar kálvinista egyházunk szenvedését, szorongattatását, azt a több százados
küzdelmet, melyet a számban, vagyonban hasonlíthatatlanul sokkal erősebb r. kath. egyház ellen
folytatott: lelkem nemcsak örömmel mereng a
mult dicső alakjain, hanem hitem erősbödik, bizodalmam fokozódik, hogy olyan küzdelmes és szenvedésteljes múltra jobb időnek, jobb kornak kell
következnie.
Ez a jobb kor azonban csak akkor állhat
be, ha imádkozunk és dolgozunk; ha az Isten

A

lelkétől vezettetve, erőinket az eszmék megvalósítasara összpontosítjuk. Tanuljunk régi s örökös
ellenségünktől: a róm. katholikus egyháztól. Az
a klérus, mely mint elkülönített isteni rend áll a
népek milliói fölött, mely a néppel mindenkor
érezteti is az ő kiváltságos állásának, hatalmának
minden következményeit, az a klérus, ha baj van,
ha hatalmának megszorításáról, ha egyházának
gyengüléséről vagy szórványosan előforduló közönyről lehet szó: az a klérus kezet fog a néppel, agitál, buzdít, lelkesít, megragad minden
eszközt, csakhogy az ő és egyedül üdvözítő egyházának tekintélye csorbát ne szenvedjen. Ezer
és ezer egyesülettel dolgoznak, de a melyek egy
központban folynak össze; valóban egy óriás hadsereget alkotnak, melynek ezer és ezer parancsnoka van, de ezek egy vezér kezéből veszik a
hadi terveket, melyek az egész föld meghódítására
irányulnak. Egy eszme, a világ meghódításának
eszméje vezeti őket, s ezen eszméért lángolnak
és áldoznak; ez eszme zászlója alá gyűjtik a
kicsinyeket és nagyokat, a szegényeket és gazdagokat, s mert a czél nagy, égig érő, kell, hogy
a czél megtestesítésében mindenek részt vegyenek,
közremunkálj anak.
Németországban most gyűléseznek, nálunk
pedig már megjelentek a püspöki körlevelek, melyek minden róm. katholikust meghívnak a szeptember 23—26-dik napjain tartandó nagygyűlésre.
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„Ha mindenkor éreztük a katholikus nagygyűlések egyesítő, lelkesítő, erősítő és bátorító
hatását, ha mindenkor nyilván láttuk azok üdvös
és szükséges voltát katholikus társadalmunk felemelésére: kétszeresen érezzük és látjuk ezt most,
midőn a mult év politikai és társadalmi zavarai,
a katholikus-ellenes sajtó támadásai és a jövőnek
bizonytalan kilátásai élénken rámutatnak arra, hogy
mily égető szükségünk van igaz és erős r. katholikus társadalomra, biztos és erőt adó tömörülésre."
(Alkotmány 202. sz.) Ugyanott: „Híveimet s papságomat a gyűlés iránti tevékeny érdeklődésre s
az ott megjelenésre körlevelileg felhívtam".
A nagy és hatalmas róm. katholikus egyház
bevallja, hogy égető szükségük van igaz és erős
r. kath. társadalomra, biztos és erőt adó tömörülésre
— és mi ölbe tett kezekkel nézzük ellenfelünk
tömörülését, szervezkedését, hogy annál könnyebben és biztosabban megfojthasson bennünket.
Gondol ilyenre a magyar kálvinista, vagy
általában a protestáns egyház? Mi igazában még
mindig csak protestánsok vagyunk; tiltakozunk,
veszekedünk, részekre szakadozunk, a helyett, hogy
tömörülnénk, högy egyesült erővel harczolnánk az
őseinktől ránk hagyott drága örökségért.
Igaz, vannak nálunk is egyletek, testületek
és osztályok, a melyek mind harczolnak, gyűléseznek, szép beszédeket hangoztatnak, — de mindenik csak a maga érdekében. Felvillan ugyan e
gyűléseken is néha a közjóért hevülő lélek, mint
a tanító- és tanári összejöveteleken, melyek a jövő
nemzedék jobb nevelését, helyesebb vezetését sürgetik, de fő az anyagi kívánságok kielégítése. S
ezt én nem tartom bűnnek, mert a munkás méltó
a munkája által megérdemelt jutalomra. Tanítóink,
sok helyen tanáraink fizetése oly gyatra, annyira
elszomorító, hogy az egyház bűnt követne el, ha
létét, életét fentartó munkásainak helyzetén nem
igyekeznék javítani. Mert hogyan is élhetne meg
vidéken 1000—1200, Budapesten, vagy a nagyobb
városokban 2000— 2400 koronából egy családos
tanító és tanár, a kiknek nemcsak a mindennapi
kenyérért, de tisztességes ruházatért is oly sokat
kell áldozniok?
Mi szeretünk általában az eszmék harczárói
beszélni, szeretjük hangoztatni, hogy minden mi
utainkban a krisztusi igazságok vezérelnek. Vajha
úgy volna! De én ezt nem tapasztalom; nem
látom, hogy az igazság és szeretet volnának cselekedeteink rugói. Pedig ezek nélkül nem lehet
egészséges egyházi életünk. Az igazság azt követelné, hogy mindenkinek egyenlő mértékkel mérjünk, hogy papok, tanárok és tanítók támogatva
egymást az igazság keresésében, nyerjenek meg
ez eszmének mindenkit: gazdagot és szegényt,
hogy a terhek viselésében egymáson segítsenek,

hogy az erősebb több terhet hordozzon, hogy
talentumaival, akár lelkiek, akár anyagiak legyenek azok, hűségesen sáfárkodjék. De a szeretet
is azt parancsolja, hogy mindeneken segítsünk,
mert testvérek vagyunk; hogy az éhezőnek kenyeret, a szomjazónak vizet adjunk, s a mezítelent
felruházzuk; hogy a gyengét védjük, az erőtelent
erősítsük, az elesettet pedig felemeljük. Ez nagy
és szent munka, nagy és szent harcz az emberi
önzés, telhetetlenség, fösvénység, szeretetienség,
szóval: minden gonosz ellen, s ezen küzdelemből
nemcsak a szorosan vett egyházi férfiaknak: papoknak, tanároknak és tanítóknak kell kivenniök
az ő osztályrészüket, hanem egyesülniük kell velők
a világiaknak is. A vezetés, irányítás azonban,
szerintem, első sorban a papok kölelessége. Ok
az őrállók, a kiknek meg kell látniok a lappangó
kórt, vagy a már kitört betegséget, s aztán az
orvosláshoz, a gyógyításhoz hívogatni mindeneket,
hogy a sebek látása könyörületet ébresszen még
a kőkemény szívekben is.
Az erők elforgácsolása gyengülésre, elerőtlenedésre, esetleg pusztulásra vezet; az erők tömörítése pedig haladást, izmosodást jelent.
Tömörüljünk! Rakjuk össze porszemhez hasonló erőinket a gyülekezetekben, az egyházmegyékben és kerületekben, azután az egész országban, hogy legyen bennünk egy lélek és egy akarat,
melynek egyetlen czélja: a Krisztus testének, az
egyháznak megépítése legyen. Egyházunknak minden tagja fogjon össze a szent munkában, s ha
Üdvözítőnk lelke és Kálvin vasakarata hatnak át
mindnyájunkat, ha „Viribus unitis" küzdünk: a
glória, egyházunk felvirágzása, nem vágy, hanem
valóság leszen!
Keresztesi Samu.

TÁRCZA.
Blasek Mihály n u s z l a u i lelkész levele
b á r ó R á d a y Gedeonhoz 1704-ből.
Méltóságos Báró és Fő Ispán Ur,
Erdemem felett való kegyes Drága Pátronusom !
Régtől fogva szándékoztam Nagyságodat az itten
közöttünk follyó dolgokról tsekélly Írásommal tudósítani,
de meg kell vallanom, hogy ámbár illy sokára halasztottam a levél írásomat, most is igen kevés bizonyost
tudok irni. Mert az Pápista rész ismét valamennyire neki
bátorodván, vallásunk szabad gyakorlásának egész fel
állíttatását s meg erősíttetésót minden uton s módon
akadállyoztattya s az által bennünket nagy bizonytalanságban tart: közel esztendeje, hogy némelly hellyeken
az Prédikátorok confirmáltattanak, azonban Oratóriumnak
való alkalmatos hellyet mind ekkoráig sem nyerhettenek,

holott ez eleinte mind Nuszlauban nállunk, úgy egyéb
sok hellyeken könnyen succedált. Hasonlóképen az
Mesterek introductióját ujjra erössen nehezítik, majd azt
mondják, hogy az hol Pápista Mester vagyon, ott
nintsen szükség az Protestáns Mesterre. Cántort ugyan
engednek, a ki a templomban és az halottnál énekelhet:
de azonban az halottul való stólát egészen meg kell adnunk
az papista Mesternek is. Hogy pedig az protestáns Mesternek introductiója lehetetlen olly hellyet, az holl a
pápista Mester vagyon, leg inkább azt vetik okául, hogy
ugy sem a papista M., sem a mienk tiszteségesen el nem élhetne, és hogy 0 felsége protestáns Mesternek introductióját az pápista M. romlásával nem kiványa meg engedni.
Mi nuszlaniak leg közelebb arra is ajánlottuk magunkat,
hogy a melly fizetése eleitől fogva ki járt az publica
Cassábul t. i. ugy mint Mesternek 24 Rhf. s ugy mint
Notariusnak 12 pp., azt a pápista Mesternek meg hadjuk
egészen az ő liólta napjáig, ámbár jussunk vagyon a
feléhez — s ugyan ezen ajánlásunkra a Circularis
Capitányunk jelentette, hogy minden órán várhatyuk
szabad tanitásra való confirmátióját a Mesterünknek. —
Nem különben az filialis familiák is kezdenek szomorúsággal illettetni. Eleinte valamint magam, ugy mindsn
Tiszteletes Collegáim ususába léptünk, hogy valamikor
alkalmatosnak láttuk akár melly filiális faluban minden
szomszédságba lévő familiák egybe gyűltek, s közöttök
isteni tiszteletet és Sz. Sacramentomoknak ki szolgáltatását gyakorlottunk. Ezen exercitium nekem közel esztendeig szerentsésen succedált, nevezetesen Znaymi
Circulusban, mintegy három mértföldnyire távoly lévő,
de hozzám tartozó filiális familiák között. Hanem az ott
körül belől való papista papok panaszkodtak ellenem a
Brünni Püspök előtt, hogy az én filiakban való járásom
által az pápista nép el idegenedik tőllök. Ez eránt engemet a Consistorium a F. Guberniumra deferált. Az hová
én citáltatván leg inkább az Tolerantialis Edictumnak
II. §-ra provocáltam magamat, mellyben kegyelmesen
engedtetett, hogy nem tsak azon az hellyen, a holl
oratóriumunk vagyon, hanem minden hozzá tartozó filiákban Isteni tiszteletet gyakorolhatunk. Ez akkor acceptáltatott, de formális Vállasz máskorra halasztatott. Minthogy pedig egész öt hónapokig sem világos tilalmat,
sem engedelmet nem vehettem, instantiám által magam
újra sollicitáltam az Guberniumon, azon szabad exercitiumra való Consensus eránt. Tsak hamar ez után ezen
feleletét vettem a Guberniumnak: hogy az fellyebb citált
pátens szerint a betegekhez szabadon mehetünk és minden
lelki s testi vigasztalással nekik assistálhatunk ugyan;
de minthogy az egész Isteni szolgálatnak (mellyhez az
egész tállyék conűuálhatna) gyakorlása nintsen benne

be foglalva, tehát: Az ide való Dicasteriumok hatalmában
nintsen az, hogy nékem az filiákra nézve kivánt szabad
exercitiumra consensust adhassanak. E végre én ujjabb
Instantiát elkészítettem és Bétsi Cancellariára el küldöttem s várok minden órán a kegyelmes resolutiót.
Az Brünni Lutherana Ekklesia példájára (mely
szerint a maga szükséges külső Országi Protestáns Ekklesiáknak insinuálván dicséretes subsidiumot nyert, még
pedig a mint maga a prédikátor megvallotta leg inkább
az református statusoktól) én is fel indultam, és minek
előtte hozzá fogtam volna ezen szándékomhoz, az egész
dolgot communicáltam Morva 0. Tiszteletes Collega Uraimékkal, és minekutánna ő kigyelmek hellyben hadták
volna igyekezetemet, kértem levelem által Miskóltzi Fő
tisztelendő Superintendens Uramat, méltóztatnék leg alább
egy rövid Testimóniumot számunkra expediáltatni, melylyel magunkat külső Országi Attyafiak előtt legitimálhassunk az eránt, hogy mi ugy mint Helvetica Confessio szerint való Tanítók be vétettettiink s confirmáltattunk a Morvában: de azonban levelemre méltóztatott
válaszolni Fő tisztelendő Superintendens Uram, hogy 0
kegyelme az 0 felsége különös engedelme nélkül más
idegen Országi Ekklesiák dolgába nem avathattya magát.
Minthogy pedig kezemnél volt a F. Tsaszari engedelem,
hogy ő felsége ditióján kívül mindenüvé szabadon recurrálhatunk az succursusért, jelentettem Cseh-Országba .
Tiszt. Kováts Ferentz Uramnak insinuálna ő kigyelme is
az Cseh-Országi Ekklesiákat, valaholl tsak gondolna, hogy
kérésének foganatya lehetne az külső Országi Ekklesiák
előtt, és hogy én már is pro cinctu volnék. Mire vette ő
kigyelme magát nem tudom. És részemről minden Morva
Országi Reformáta Ekklesiák nevével el készítettem egy
Instantiát, mely alá minden Tiszteletes Collega Uraimékat
subscribáltara, hasonlóképpen ex externo statu egy-egy
Curatort. Mellesleg is irtam egy recommendatora levelet
minden Instantiához, nevezetesen azon Tisztelendő Urakhoz, a kikhez Akadémiákon való jártomban szerentsém
volt, kérvén ő kegyelmeket, hogy az Instantiankat, mind
az T. Magistratus, mind a Sz.' Ekklesia előtt recommendálnák. Ezen utolsó levelemet, tsak a magam és a leg
közelebb szomszédom Tiszt. Schlachta Pál Uram nevével
subscribáltam s úgy expediáltam. Melly kiilömben szükséges és hasznos dolog körül való szorgalmatoskodásom
által, melly igen fel keveredett némelly Pataki embereknek a gyomra meg tetszik avagy tsak abbul is, hogy
Tigurumból azt irja Miskóltzi fő tiszt. Superintendens Urk
egy Pataki akademicáns: „Morvábul küldött ide egy
N. N. egy haszontalan Instantiát, mellyben az oda való
Ekklésiák szükségére subsidiumot kér, az Papok egyben
gyűltek az Magistrátussal, tanácskoztak eránta, utólyára
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a végeztetett, hogy semmit ne adjanak, hanem (azt* is
veti utánna) mért nem tnd Fő tisztelendő Superintendens
Uram jobban vigyázni az efféle dolgokra." Azonban
éppen amidőn ezeketíitt nállam beszéllették volna némelly
Miskóltzon ordináltatott s Cseh Országba küldetett Tiszt.
Attyafiak, akkor érkezett postán egy levelem, mellyben
azt írja Bétsből Ágens Nagy Sámuel Uram, hogy az
Genevai Ref. Szent Ekklesia Morva Országi Ref. Ekklesiák számára 55 Rhf 12 król assignátiót küldött; s
az után nem sokára érkezett hozzám ezen ide accludált
Tiszt, Professor Vernet Ur levele is, mellyet az ő megbetsülhetetlen voltáért kívántam Nagyságoddal is közleni. Most pedig leg közelebb ujjra jelentette levele
által T. Ágens Ur, hogy az Amsterdamiak 500 hollandus
forintokról való assignatiót Subsidiumul Ochs nevezetű
Yexleres Úrhoz, ugyan a mi Morva Országi Ekkiesiáink
számára — ha kóldússágunk mellett szemérmeskedtünk
vólna, üresen maradt vólna a táskánk, ez szerint pedig
az tsufolók szégyent vallanak — mind bosszankodásra s
mind nevetésre méltó azon hijjában való költemények is
az Patakiakk melly szerint azt hirdetik, hogy Nagyságod
már két izben méltóztatott járni Bétsbe, hogy nékem idevaló
Superintendenséget Ő Felségétől ki instáljék, de hasztalan
úgymond, mert a Pataki részről senki sem fog reám voxolni:
holott én magam is Bétsi Prédikátor Tiszt. Hilchenbach
Uramra eleitől fogva teéloztam, s ő kegyelme mellett akarok
is állandóul maradni. Egyéb eránt az Circumstantiák azt
hozták magokkal hogy az én mostani Nuszlaui Statiómat,
mihelyt az Ekklésiámat más alkalmatos Subjectummal
provide(a)lhatom (melly eránt immár Debretzenben is
irtam) F. Guberniumtól nyert Consensus mellett fel váltsam az Ingrovitzi Ekklesiával.
Isten jóvoltából az protestáns famíliák itten naponkint szaporodnak, soha sintsen hogy két három família
examenre ne járna: leg közelebb is Znaymi Circulusban
10 família declarálta magát, ámbár nintsen példa nélkül,
hogy a világ szele némelly pelyvát a gabona közzül ki
ne ragadna.
Jó reménységünk vagyon, hogy a Stóla is rövid
idő múlva el fog múlni, nevezetesen hogy az kereszteléstől
és az azzal járó inscriptiótól sem a Papista, sem a
Protestáns nem tartozik többé fizetni a Papnak, régen
kezemnél vagyon a nyomtatott Tsaszari Pátens, jóllehet
még nem currentáltatott közöttünk.
Ezzel az Ifjú Méltóságos Báró Uraimékat az M.
Urfiakkal edgyütt méj tisztelettel szivessen tisztelvén,
magamat tapasztalt Nagyságod kegyes gratiájába alázatosan ajánlván maradtam.
Érdemem felett való kegyes Drága Patrónus Uramk
Nagyságodk.
Nuszlauban 24-ta Januarii 1784.
alázatos szolgája
Blasek Mihály m. pr.
A Ráday-könyvtár rendezetlen levéltárából közli
Molnár János,

BELFÖLD.
A vértesaljai egyházmegye egyházi
é r t e k e z l e t e és k ö z g y ű l é s é .
(Folyt, és vége.)

A közgyűlés másnap, aug. 15-én 7.10-kor kezdődött s 7,1-kor már véget is ért. Gróf Dégenfeld Lajos
gondnokunk nem jöhetvén el közibénk, a jelenlévő idősb
világi tanácsbiró (mert csak ketten szerencséltettek megjelenésükkel), Vásárhelyi Géza foglalta el a társelnöki
széket, Koncz Imre esperesünk oldalán. Világi tanácsbiráink közül kettő, mint említém, lemondott tisztségéről, kettő pedig folytontartó gyengélkedésével mentette
ki elmaradását.
Közgyűlésünk közénekléssel s esperesünk buzgó
imájával kezdődött, s első fontosabb tárgya esperes úr
szokott évi jelentése volt. Mindenekelőtt a letűnt zavaros
politikai viszonyokról emlékezett meg, majd a zsinat
munkálkodásáról s a kormány részéről kilátásba helye
zett 3 millió dotáczióról, melyről — úgy mond a jelentés
— „különféle kedvező és kedvezőtlen nyilatkozatokat
hallunk; én azonban a továbbfejlesztés fentartása mellett megnyugvással fogadom és nem kicsinylem a felajánlott összeget, és arra kérem egyházmegyém gyűlését,
hogy velem együtt szinte fogadja azt megnyugvással".
Fölemlíti továbbá, hogy egyházmegyénkben 15 lelkész
kap kongruát, évenként 9633 koronát, 13 tanító élvez
fizetóskiegészítési segélyt: 5506 koronát s 21 tanító korpótlék czímen 4300 koronát, vagyis összesen 19,439
koronával segélyezi az állam csak a Vértesalján levő
egyházakat évenként; most hozzájön ehhez a 3 millióból ránk eső hányad: és — bizony helyesen jegyzi meg
az esperesi jelentés, hogy ez a körülmény nem az elégedetlenségre ad okot, és hogy nem szabad túlságba
menni kívánalmainkkal és ne várjuk azt, hogy minden
terhet mások emeljenek mi helyettünk.
Szól a jelentés a Kálvineumról és Kálvin-szövetségről, valamint az új népiskolai tantervről is röviden.
Az esperesi szemlét — mondja esperes úr tovább —
„ez évben a gondviselő Isten segedelmével az egész
egyházmegyében magam végeztem". Nagy éljenzés hangzott fel e kijelentésre; mert valóban különös isteni kegyelem, hogy valaki 85 év súlyos terhével vállain úgy
tudja betölteni esperesi tisztének minden igazságát, mint
a hazai református széniorok e nesztora — Koncz Imre
esperesünk.
A jelentésben felsorolt egyházmozgalmi adatok közül álljon itt az az örvendetes tény, hogy az egyházunkba áttértek száma 10-zel múlja felül a kitértekét
(7-et\ s hogy az egyházi és iskolai ügyek előbbvitelére
kebelbeli egyházaink s egyes hívek és polgári községek
a lefolyt évben is tekintélyes összegeket áldoztak. így
például épületek javítására, a nehéz anyagi helyzetben
levő missziói egyház, Ercsi 530 koronát költött, a hasonló
helyzetű Bodinér 1256 koronát, Sárkeresztúr 1000, Zá-

moly, Csákvár 2 - 2000, Tabajd 3500 koronát. Pátkán
új paplak épült 8000 korona, Sárbogárdon új iskolaépület 15,600 korona költséggel. Kajászószentpéter új
toronyra 5300 koronát fordított. — Vértes-Doboznak
József királyi herczeg ő fensége 240 koronát adományozott. Dégenfeld Lajos gondnokunk zsinati napidíjának
egy részét, 112 koronát a Koncz-alapnak ajándékozta.
Iváncsán Kovács András, Mányon Kovács József 2—200
koronát adományoztak az egyháznak. Sárkeresztúron a
Lévay-jubileumi alapra 300 koronát gyűjtöttek. Ugyanitt
a polgári község 550 koronával, Zámolyon 400, Tökön
900, Seregélyesen 1060 koronával segélyezte az egyházközséget. Gyúró 600 koronán ingatlant vásárolt. Gárdony
a Balassa-féle alap kamataiból iskolás gyermekek felruházására 800 koronát fordított. Csákváron Förhécz
Erzsébet 1732 koronát adományozott az egyháznak. —
Mindezek ékesen szóló, lélekemelő adatok.
A lelkészek sorából Laky István társunkat szólította ki a halál a mult év szeptember 13-án Abán.
Helyébe Kidifay László budapesti segédlelkész választatott, ki hivatalát a napokban foglalja el. Zámolyon
Faragó János kántortanító, 38 évi buzgó munkálkodása
után nyugalomba vonult, 1420 korona nyugdíjjal. Helye
Konyó István bokodi tanítóval töltetett be. — Egyházmegyénk népessége 40,000 lélek. Született 1255, meghalt 1086 egyén, házasult 322 pár, konfirmált 604 növendék.
E jelentése bevégeztével ősz esperesünknek ismét
kijutott a jól megérdemelt éljenzés. Az intézkedést
igénylő pontokra térve át, ezek jobbára az ő javaslatai
értelmében intéztettek el. A Kálvineumról és a Kálvinszövetségről már szólottam előbb. Két ideiglenes tanítónak, kik tanítói oklevelet még nem tudtak szerezni,
kegyelemből még egy évet engedélyezett a közgyűlés.
Az Abáról jelentett hitfelekezeti sérelem: hogy a róm.
katholikus plébános nem bocsátja a r. katholikus iskolába
járó ref. gyermekeket saját hitfelekezetök vallásoktatására, — a vármegyei közigazgatási bizottságnak jelentetik fel. Három tanító hivatali esküt tett.
Egyházkerületi képviselőknek Oaál László tinnyei
lelkész és Vásárhelyi Géza tinnyei földbirtokos, póttagoknak Nyikos Lajos vértesdobozi lelkész és Csontos
Andor országgyűlési képviselő választattak meg. — Szüts
Jenő, Fehérvármegye alispánja és Végh János vaáli kir.
közjegyző, világi tanácsbiráink lemondását nem fogadta
el a közgyűlés, hanem felkéri őket állásuk újból való
elfoglalására s közbenjáróul Sárközy Aurél világi tanácsbirót kérte meg, kinek eljárásától az óhajtott kedvező
eredményt bizton reméljük.
A misszió-bizottság jelentése — mely a bizottság
fennállása óta a 14-dik — részletesen beszámol a szórványokban végzett missziói munkálkodásról. Nyolcz egyház részesült kerületi vagy konventi segélyben, melynek
összege a mult évben 400 korona volt. Ugyancsak 8
(kongruás) lelkész kapott az államtól úti átalányt, öszszesen 1250 koronányi összeget; ezenkívül az ercsi

missziói egyház a konventtől 600 koronát. Kiosztatott
a szórványokban mintegy 900 darab vallásos irat és
könyvecske. A misszióalap, egyesek adományából s a
konventi segély egyötödének évenkénti tőkésítésével,
780 koronára növekedett. A missziói munka áll: a pusztai
iskolás gyermekek vallásos oktatásából, a szórványbeli
hívek lelkipásztori meglátogatásából, olykor úrvacsoraosztással összekötött istentisztelet-tartásból és vallásos
füzetek kiosztásából.
Sorra kerültek aztán a többi bizottságok jelentései, melyek hamarosan elintéztettek. A bécsi béke háromszázados évfordulója alkalmából az ú. n. Bocskayünnepélyeket minden egyházban megtartották, a mikor
is a perselypénzekből a Bocskay-alapra 160 korona gyűlt
össze. A csabdi egyház azon kérelmével, hogy a lelkésznek természetbeni járandósága egyszersmindenkorra
készpénzzel váltassék meg, elutasíttatott. A SzondyKenessey-alapítvány kamatainak elnyerésére a felcsúthi
egyház ajánltatott. Az egyházi értekezletekről és a közgyűlésről elmaradó lelkészek ezentúl alapos okokkal
tartoznak igazolni elmaradásukat.
Mivel az építkező egyházak adakozásra való felhívása, vagy épen közvetlen segélygyűjtése által gyülekezeteink hovatovább elviselhetetlenebb zaklatásnak vannak kitéve: egyházmegyénk felkéri a kerületet, hogy e
mind sűrűbbé váló segélygyűjtéseknek akár teljes beszüntetése, vagy legalább kellő mederbe szorítása tekintetéből vagy maga tegyen valamely czélravezető intézkedést, vagy a konventhez tegyen eziránt felterjesztést.
A pátyi egyház, mely az egyházmegye mult évi határozatát nem respektálta, erélyesen utasíttatott, hogy a
tanítói lakon a szükséges gazdasági épületeket még ez
év folytán múlhatatlanul felépítse.
Több apró ügy elintézése után közgyűlésünk kevéssel 12 óra után már befejeződött. Bírósági ülés az
előző napon tartatott, de csakis az időszaki tanácsok
megalakítása végett. Hál' Istennek! csendesség és békesség honol a vértesaljai egyházak kerítéseiben és
tornyaiban. A kegyelem Istene adja, hogy ez mindig
és mindenütt így legyen!
Lévay Lajos.

A kecskeméti ref. e g y h á z m e g y e
közgyűlése.
A kecskeméti ref. egyházmegye f. évi rendes köz-,
gyűlését aug. hó 14. és 15-ikón tartotta Halason. 42
esztendeje, hogy utoljára e városban gyűlésezett az egyházmegye, azóta bizony az egyházmegyében úgy, mint
Halason, sok minden megváltozott.
A gyűlés tagjai már 13-án a délutáni vonattal
legnagyobb részt megérkeztek, s a körültekintő rendezőség szíves utmutatása mellett szállásaikra tértek. Majd a
tanügyi bizottság tartott ülést; este 8 órára pedig a
kaszinó helyiségében az egyház látta vendégeiül a
vidékieket vacsorára.

Másnap reggel 7 órakor a templomot keresték fel
a gyűlés tagjai, hol Barsy László szabadkai lelkész
kérte Isten áldását a gyűlés munkálkodására s a gyűlést
befogadó városra.
9 órakor kezdődött a gyűlés a gimnáziumi épület
tágas és szép dísztermében. Adám Kálmán esperes gyűlést
megnyitó imádsága után a jelenlevők számbavétettek;
Antos János egyházmegyei gondok akadályozva lévén a
megjelenésben a vil. elnöki széket dr. Szeles József tanácsbiró foglalta el. Napirend előtt elnöklő esperes köszönetet
mond a halasi ref. egyháznak szíves vendégszeretetéért,
mellyel a közgyűlést fogadta, mire Szilády Áron halasi
lelkész az egyház nevében üdvözli a közgyűlést s kéri
munkálkodására Isten áldását.
Áttérve a tárgysorozatra, esperes bejelenti, hogy Gaál
Ferencz tanácsbiró, hivatkozva korára s betegeskedésére, a
tanácsbirói tisztről lemond. A gyűlés sajnálattal vette tudomásul a lemondást s helye betöltéséről gondoskodni fog.
Az esperesi jelentés hű képét tárva fel az elmúlt esztendőnek, kegyelettel emlékezik meg Nagykőrös elhunyt kiváló
lelkészéről, Filó Lajosról, továbbá Kovács János izsáki
lelkészről, kik mindketten az egyházmegyének tanácsbirái
is voltak. A jelentés után tanítói eskütétel következett;
majd a számszéki, pénztárnoki jelentés, melyek tudomásul
vétettek. Nagyobb vitát okozott a vadkerti tanító ügye.
A megválasztott tanító még egyházmegyeileg nincs megerősítve, hanyagsága miatt azonban a tanfelügyelői s
iskolalátogatói jelentés alapján fegyelmi vizsgálat alá
volna vonandó. Az egyházmegyei helyettes ügyész mindamellett is a megerősítést indítványozta, mert szerinte a
fegyelmi ezt nem akadályozhatja meg, az egyházmegye
köteles lévén a szabályszerűen megejtett választást megerősíteni. Mészáros János, Babó Mihály stb. a megerősítés
függőben tartását indítványozták, a fegyelmi vizsgálat
eredményétől tevén azt függővé. Az egyházmegyei gyűlés
többsége ez utóbbi álláspontot tette magáévá; ügyész
azonban, a törvényre hivatkozva, megfellebbezte a határozatot s így a kerületi gyűlés lesz hivatva az elvi kérdésben dönteni.
A tanügyi bizottság jelentése kapcsán elfogadta a
közgyűlés dr. Székely József indítványát, mely szerint
felkéri az egyházkerületi gyűlést az elemi iskolai tanterv
revíziójára, egyszersmind az egységes elemi iskolai tanterv megvalósítása végett az egyetemes konventhez
teendő felterjesztésre.
A missziói bizottság jelentését; mely a szórványok
lelkigondozására nézve szükséges anyagi és szellemi
eszközök megszerzésére tett javaslatokat, Patonay Dezső
előadó terjesztette elő s a gyűlés egyhangúlag hozzájárult az előadói javaslathoz, elismeréssel adózván az
előadó szép munkálatáért.
Délután 1 órakor a gyűlés tárgyalásait félbeszakította s ismét a kaszinó termei fogadták terített asztallal
a gyűlés tagjait, mely alkalommal dr. Farkas Imre
helyettes fögondnok volt a szeretetreméltó házigazda.
Lelkes felköszöntőkben természetesen nem volt hiány.

Ebéd után l/.A órakor a bíróság ülésezett, mintegy
6 óráig, a mikor a közgyűlés folytatta tárgyalásait. Az
idő nagyrészét, csaknem másfél órát, a nagykőrösi lelkészválasztási eljárás vitája töltötte ki. A meghívás útján
való lelkészválasztásról szóló törvényszakaszok értelmezése tekintetében ugyanis véleménykiilömbség merült
fel az esperes és a nagykőrösi egyháztanács között, s az
esperes a közgyűlés elé hozta az ügyet döntés végett.
Először az illetékesség felett folyt a vita, s hiába mutatta
ki az ügyész a közgyűlés illetéktelenségét, Mészáros
János kecskeméti lelkész indítványára a közgyűlés többsége megállapította illetékességét. Majd érdemben tárgyalván a dolgot, végre is az ügyész álláspontja győzött,
az egyházmegye esperesének adva igazat. A választás
dolgában tett eddigi intézkedéseket (tehát a presbitérium
által egy szótöbbséggel kimondott meghívást) megsemmisíti, s a nagykőrösi egyházat a választási eljárás újrakezdésére utasítja, azon hozzáadással, hogy a választást
3 hónap alatt mindenesetre fejezze be.
A másnap reggel folytatólagosan tartott gyűlés díjlevelek tárgyalásával vette kezdetét. A nagykőrösi második lelkész díjlevelének az első lelkészi állás jövedelmével
egyenlősítését az egyházmegye jóváhagyta, de nem úgy,
hogy az első lelkész többletéből egészíttessék ki a másodiké, hanem utasította az egyházat, hogy más forrásból
fedezze a különbözetet, mivel az első lelkész díj levele
meg nem csonkítható.
Egyházkerületi képviselőkül Benedek László pándi
és Kiss Zsigmond nagyabonyi lelkészek, Bagossy Károly
tanácsbiró és Babó Mihály választattak meg. Somody
József egyházmegyei ügyész állásából elmozdíttatván,
helyére az eddig helyettesként működött világi aljegyzőt,
dr. Hajdú Bélát választotta a közgyűlés, ki ezután az
aljegyzőségről lemondott. A jövőben tehát két lelkészi,
egy világi tanácsbiróság és a világi aljegyzőség lesz
szavazás útján betöltendő.
Gyűlés végén Babó Mihály a halasi egyház nevében újólag köszönetet mond az egyházmegyének, hogy
gyűlését Halason tartotta, mire Ádám Kálmán esperes
viszont Halas szíves vendégszeretetéért tomácsolta a
gyűlés köszönetét. Még déli l/il12 órára a jegyzőkönyv
hitelesítésére jöttek össze a tisztük szerint illetékesek s
a délutáni vonattal a Halason töltött kedves órák emlékével siettek a gyűlést végét bevárok is otthonukba.
S.

A külső-somogyi ref. e g y h á z m e g y e
közgyűlése.
Aug. hó 21-én tartotta a külső-somogyi ref. egyházmegye közgyűlését Tabon, Vécsey Tamás gondnok
és Kálmán Gyula esperes elnöklete alatt. A gyűlés tagjai
már az előző nap délutánján összegyűltek az ág. ev.
testvérek iskolatermében, a hol a lelkészi értekezlet
tartatott meg. Két fiatal lelkész ült a felolvasó-asztal
mellé. Az egyik Kájel István őszödi lelkész volt, a ki

„A keresztyén szoczializmus és a Kálvin-szövetség" czímű
felolvasásában a szoczializmus okát, fejlődését vázolva,
keresi e társadalmi betegség orvosságát. Szerinte e tátongó
sebekre más gyógyító ír nem képzelhető, mint a mit a
Krisztus szóval és példájával ajánl: a szeretet. Hajoljanak
le a nagyok a néphez, az erősek a kicsinyekhez, s lássák
be végre, hogy egyik a másik támogatása nélkül meg
nem élhet; hogy mindnyájan gyermekei vagyunk az
Istennek s így egyenlőknek s testvéreknek kell tekintenünk egymást. Ez — a szeretetnek átvitele a mindennapi életbe — a feladata a Kálvin-szövetségnek. Kálmán
Gyula indítványára az értekezlet egyhangú lelkesedéssel
állást foglal a Kálvin-szövetség mellett, s felhívja a
gyülekezeteket, hogy lépjenek be a szövetségbe. Hadd
legyen egyházmegyénk területén minél több ilyen szövetség, mely míg egyrészt nagy társadalmi kérdés megoldását, a szocziális bajok gyógyítását feladatának tekinti,
más részről a mi kálvinista egyházunk fundamentumát
erősíteni is hivatásának tekinti.
Puskás látrányi lelkész is hozzászól a napirenden
levő kérdéshez, s azt mondja, hogy a szoczializmus
követelése jogos, mert senki sem tagadhatja a nagy igazságot : méltó a munkás a maga bérére. Ezt a jogos
követelést nem mindig elégítették ki, nem mindig vitték
át az életbe. Ez élesítette ki az ellentéteket, ez képezi
kiinduláspontját a most már túlságba menő szocziálista
követelések szertelenségeinek. A mit ők követelnek, az
nem szünteti meg a bajt. A nagy feladat megoldása itt
az egyházra vár, melynek meg kell tanítani a mai kor
emberét vallásosságra és munkásságra és a munkája által
szerzett bérének megtakarítására. Mintha a rég feledésbe
ment latin jelszót hallottuk volna: ora et labora.
A jövendő nehéz küzdelmeire vetett aggódó tekintetünket kiesebb mezőkre vezette az új felolvasó Bocsor
Lajos, Tengőd ifjú, nagy tehetségű lelkésze, a nagy
nevű apának méltó gyermeke. „A bécsi béke és Bocskay
István" volt a tárgya felolvasásának. Plasztikus vonásokkal, alapos tanulmányra valló gondossággal rajzolja
meg a bécsi béke megkötésének előzményeit, Bocskay
nagy jellemét. A szomorú, de tanulságos korszak előzményei gazdag tanulságaikkal egymás után vonultak el
szemeink előtt. Ha valamikor, úgy e mostani sivár korszakban nem árt emlegetni a mult idők hithűségének
nagy példáit, hogy tanuljunk lelkesedni ós szilárdan
megállani hitünk és egyházunk mellett.
A másnapi közgyűlés Kálmán Gyula esperes buzgó
imájával és Vécsey Tamás gondnok úr lelkesítő elnöki
megnyitójával kezdődött, melyben a regi egyházi tradicziókhoz való hű ragaszkodást ajánlja. Maradjunk mi
csak a régi ösvényen szemben a kor divatos, Istent,
vallást mellőzni akaró áramlatával; nemhogy elejtenénk
a vallásos nevelést, de sőt erősítenünk, fejlesztenünk kell
azt. Ettől függ egyházunk jóléte és lehető felvirágzása.
Az esperesi jelentés örömmel emlékezik meg arról,
hogy a 48. XX. t.-cz. megvalósítását illetőleg reményeink
talán most már a közel jövőben megvalósulást nyernek,

könnyáztató vetéseink szárba szöknek. Benső örömmel
kell hát fogadnunk a kultuszminiszter igéretét. Nem
tartjuk ugyan magunkat kielégitetteknek; legföllebb kezdő
lépésnek tekinthetjük ezt az említett törvény-czikk megvalósításához. De azért megnyugvással kell ezt fogadnunk,
örülnünk kell neki, nem a 3 milliónak, hanem elveink
diadalának, hogy a viszonosság végre törvényhozásilag
is elismerést nyerend, a mit a millióknál többre kell
becsülnünk.
Kiemeli az esperesi jelentés, hogy még mindenik
zsinatunk állított emléket magának nagyobb szabású alkotásával. A mostani zsinatnak is nagy horderejű alkotása
lesz: az adóreform és a lelkészi nyugdíjintézet. Mindkettő nagy hatást fog gyakorolni egyházi életünkre. Az
adóreform azonban előreláthatólag nagy nehézségeket
fog okozni az életbe való átültetésénél. Aggodalommal
sejteti már most, hogy a nyerendő államsegély a kijelölt
czélra nem lesz elegendő.
Megemlékezik kegyeletes szavakban a nagy veszteségről, mely egész egyházkerületünket sújtotta Szász
Károly püspök kidőltével, a ki 20 éven keresztül mint
fényes felhő járt előttünk, s a ki irodalomban és szószéken sohasem prédikált mást: csak a Krisztust.
Egyházmegyénk képe nagyon változatos a sok
lelkész- és tanítóváltozás miatt. Új, ifjabb erők léptek
az öregek helyére.
A parókhiális könyvtárak felállítása szegényebb
gyülekezeteinkre felesleges terhet ró, a minek könnyítésére
az esperes indítványa alapján felkerestetik az egyházkerület, hogy az ilyen szegény egyházak helyett a járulékot valamelyik segélyalapból kell fedezni.
18 áttérés volt, melyből nagyon elszomorító jelenség, hogy Némediben nyolczan az ág. ev. egyházhoz
tértek át — állítólag — az elviselhetetlen egyházi teher miatt.
Annál felemelőbb a többi helyeken gyülekezeteink
tradiczionális áldozatkészsége. Részint közadakozásból,
részint közmunkával kerestek egyházaik javára 16 ezer
koronát, a mi élénk bizonysága még a nem lankadó
egyházszeretetnek.
Az iskolák állapota nem mindenütt kielégítő. Oka
e szomorú állapotnak az, hogy tanítóink anyagi helyzetük
javítása miatt gyakran változtatják helyeiket. E bajon
azonban mi nem változtathatunk, itt csak korszerű állami
íizetésrendezéssel lehet segíteni.
A bálványosi lelkészválasztás tudomásul vétetett,
s a megválasztott új lelkész ifj. Csire István állásában
megerősíttetett. A szóládi lelkészválasztásnál az egész
eljárás újra kezdendő, mivel a három pályázó közül
a megválasztott Dömötör Lajos nem fogadta el megválasztatását, a másik pályázó visszavonta pályázatát, a
harmadikat, az egyetlent pedig nem akarja az egyházmegye ráerőszakolni a szóládi eklézsiára.
Érdekes vitát idézett elő az a konkrét esetből
felmerült kérdés, hogy szabad-e a lelkésznek és tanítónak eladni a szalmát és a trágyát. A közgyűlés többsége

oda határozott, hogy az utódok érdeke is, az okszerű
gazdálkodás is azt kívánja, hogy a földeken termett
szalma trágya alakjában a földek javítására fordítandó
és semmi körülmények közt el nem adható.
Egyházkerületi képviselőkké Módra Imre kőröshegyi
lelkész és Kálmán Jenő világi tanácsbiró küldettek ki.
Több helyi érdekű tárgy élénk érdeklődés mellett
letárgyaltatván, a gyűlés késő estveli órában, Kálmán
Gyula esperes buzgó imájával bezáratott.
Módra Imre,
ref. lelkész.

KÜLFÖLD.
A n g o l e g y h á z i szemle.
Az angol parlament is elnapolta a mult hó végén
üléseit a nyári szünidőre. A legutóbbi ülésszakban derekas
munkát végzett az angol liberális kormány, különösen
annak a közoktatásügy vezetésével megbízott tagja, Birell,
a ki az új iskolai törvényjavaslatot védelmezte a konzervatívok, ir katholikusok és radikális munkáspártiak heves
és kérlelhetetlen támadásaival szemben. Az előbbiek nem
tartották elégnek a vallástanításnak ama mértékét —
bibliai oktatás — a melyet e törvényjavaslat kötelezővé
tett; az utóbbiak pedig mindenféle néven nevezendő
vallásoktatást száműzni óhajtottak volna a segélyezett
nyilvános jellegű iskolákból.
A már mult alkalommal itt és más helyen ismertetett törvényjavaslat most már ott van a lordok házában,
a honnan a konzervatív elemek s különösen az anglikán
püspöki kar csak nagyon lényeges, elvi módosításokkal
fogja majd visszaküldeni a javaslatot. Az eddigi tárgyalások legalább erre engednek következtetni. Az anglikán
primás és egy-két püspök nagyon szívesen hajlanék valamely kompromisszumra; de ennek a püspöki karnak is
megvan a maga Majláthja a londoni püspök személyében, a ki tűzzel-vassal küzd a liberális és a vidéki
nonkonformisták érdekeit is figyelembe vevő törvényjavaslat ellen. Ha a felsőház elveti a javaslatot, úgy
mint ez már többször történt, bizonyára ismét maga ellen
fogja zúdítani az angol liberális és radikális közvéleményt, a mely benne, legalább mai szervezetében, egy
alkalmatlan nyűgöt lát a nemzeti fejlődés terén.
A liberális kormány a maga túlnyomó többségével
eddig legalább nagyon megfelelt a hozzáfűzött váradalmaknak. A belső szocziális reformmunka közül leszállította a hadi és tengerészeti költségvetést, új alkotmánytervezetet dolgozott ki a délafrikai gyarmatok részére
stb. és most várják majd tőle ama fontos Ígéretének
teljesítését, a mely a walesi anglikán államegyház „disestablishmentjára" vonatkozik, vagyis arra, hogy nevezett
egyház ott is, mint Írországban, állami jellegétől, az ezzel
járó előjogoktól és javadalmaktól megfosztassék.
Ez a fontos lépés egykor majd Angliára nézve is
elkövetkezik. És ezt bizonyára csak siettetni fogja az a

szomorú jelenség, a melyet ott az úgynevezett „royal commission of Church discipline", vagyis az anglikán egyház
rítusának megvizsgálására kiküldött bizottság konstatált.
Még az ú. n. „Tract movement", vagyis a puseizmus szülte
az anglikán egyház kebelében azt a romanizáló irányt,
a mely tanban és liturgiában annyira elhajolt a 34 artikulus és a Common Prayerbook rendelkezéseitől, hogy
immár parlamenti beavatkozást provokált. Ez a bizottság
négy vaskos kötetben terjesztette be vizsgálatának valóban megdöbbentő adatait, felsorolva mindamaz egyházakat,
illetve papokat, a kik ezen iránynak szolgálatában állnak.
Ezekből láthatjuk, hogy az anglikán egyház sok templomában a papok a pápás áldozár ruháihoz hasonló
ornátusban „miséznek", tömjént, ostyát, ostyatartót, Máriaképeket és himnuszokat használnak, szóval az egész
rítust a római transsubstantiátió és egyéb megtévesztő
tanok értelmében végezik. A püspökök nagyrésze nem
képes ós sok esetben nem is akar a csúf mozgalomnak
gátat vetni. Csoda-e hát, ha az angol közép- és munkásosztály elfordul ezen egyháztól és hogy a liberális
közvélemény mind hangosabban követeli azt, hogy az
anglikán egyháztól, a melyet a farizeusok eme kovásza
ennyire áthatott, az állami, nemzeti jelleg minden privilégiummal együtt elvétessék. Az anglikán ritualisták tehát
előreláthatólag nem fogják sokáig végezni állami támogatás és javadalmazások mellett kis játékaikat. „Mundus
vult decipi", az történik ott most is, a mi már sokszor
ismétlődött és nálunk is ismétlődik. Az előretörő radikális
irányzattól megrettenők hanyat-homlok, minden kritika
nélkül odavetik magukat a materiális, érzékekre is apelláló pápista egyház, vagy ehhez nemcsak hasonló szervezettel, hanem rítussal is bíró magas egyház kebelére.
Mert a protestáns elnevezést ezek az anglikán ritualisták,
a „high church"-höz tartozók, a leghatározottabban perhorreskálják.
Érdekes is az egyházi mozgalmakat a múltban és
a jelenben figyelemmel kisérni. Az angol deizmus és
más egyéb „izmus" teljesen elernyesztette az angol egyházi életet a XVIII. század folyamán és a lethargiából
a nevezett század végén és a múltnak elején a hatalmas,
Whitfield és Wesley nevéhez fűződő „revival" ébresztette
fel az angol nemzeti egyházat, miután elébb már a
püspöki szervezethez és liturgiához való merev ragaszkodás
megszülte az independentizmust. A mult század közepén
a Colenso püspök nevéhez fűződő és azóta egyre erősbödő kritikai mozgalom pedig a pozitív alapokhoz ragaszkodó megrettent kedélyeket a puseizmushoz vagy ezen
át, mint Newmant, Wisemant, Manningot stb. a romanizmus karjaiba kergette. A vallásos kérdések iránt oly
nagy érdeklődést tanúsító angol nemzet szellemi életében
nagyon tisztán felismerhetők mind eme mozgalmak mélységes nyomai, a költészet, zene, regényirodalom, sőt
még az építészet terén is.
Az ú. n. vallásos irány-regények ott még ma is
napirenden vannak, és hogy mi az angol klasszikus
regényirodalom termékeinek egy részét unalmasnak talál-

juk, annak oka részben az, hogy olyan problémák iránt,
mint a minőket a régibbek közül p. o. Elliot, az újabbak közül közül Wood, Corelli, ezek a zseniális asszonyok feszegetnek, nem igen érdeklődünk. Ez utóbbi
„Treasure of Hearen" czímű legújabb regényében élesen,
szinte visszataszító vonásokkal festi a romanizáló, rituális
iránynak hódoló anglikán pap jellemét és reá mutat a
római ultramontán, nemzetellenes és minden szabadságot
fojtogatással fenyegető irányzat alattomos előrenyomulására. Mintha csak nekünk írna ama tisztelt írónő, mintha
csak minket figyelmeztetne, hogy az embereknek valami
pozitívum kell mindezen ellentétes irányzatok és vonzások közepette ós félre kell löknünk azt a száraz., kiaszott,
mindenféle szürke német theoria által ide-oda hajtott
moralizáló irányzatot, a melynek jegyében nálunk még
ma is az igehirdetés nagy része megszületik.
Fentebb Wesley nevét említettem. 0 sohasem gondol arra, mint a hogy ezt Macaulay is megírta, hogy az
ő szeretett egyházát elhagyja és új felekezetet alapítson. Száműzték onnan ós most a methodisták nagy
felekezete hirdeti az ő működését és az anglikán egyház tévedését. Nagy buzgóságából ez a felekezet nem
veszített, a belmisszió terén, lehet mondani, mindig vezérszerepet vitt; ez szervezte Angliában először az „evangélitást", a mennyiben lelkészei mellett laikus prédikátorokat is alkalmazott, a kik azonban szintén megfelelő
kiképzésben részesültek. Mondani sem kell, hogy a lelkészképzésre a methodista felekezetek most már szintén
nagy gondot fordítanak és egy nagylelkű hívük, a dúsgazdag gyáros : Hartley fejedelmi ajándéka által egyik
methodista lelkészképző-intézetet a legtökéletesebben felszerelt intézetek sorába emelt. De a külmisszió terén is
egy nagy lépést tettek „előre" legutóbbi konferencziájukon. Különösen megható a krisztusi szeretetnek az a
szolgálata, a melyet Wesley szellemi utódai a hindu
szegény kiskorú özvegyek felemelése körül teljesítenek.
Valóban nem esünk kétségbe, sok minden sötét jel
daczára sem, Isten országának terjedése felett, ha olvasunk ilyen áldozatkészségről.
Egy vaskos kötetben van itt előttem az angol vallásos iratokat terjesztő társulat, a „Religious Tract Society" 1905. május 31-től 1906. márczius 31-ig való működéséről szóló jelentése. Nem nagyítok, ha azt mondom,
hogy az egész földkerekségre kiterjedő munkát végez
ez a társaság. És ebben méltó szellemű testvére és
munkatársa, útegyengetője ama másik nagy társaságnak,
a mely az írott Istenigének terjesztésével foglalkozik.
Majdnem egy idős azzal és ugyanazon nyomokat követi
széles e világra szóló útjában. A R. T. S. természetes
fegyver- és munkatársuk a bel- és külmissziói társulatoknak. Kiad traktátusokat, népszerű theol. tudományos,
apologetikus munkákat, hetilapokat a ker. család és mindkét nemű ifjúság részére. Szóval, kiadványaiban felöleli
a ker. életet a maga teljességében. Népszerűbb iratainak egy része 258 nyelven jelenik meg. A mult évben
az új kiadványok száma 542. Összesen eladtak 26.644,080

könyvet, traktátust, hírlapot stb. Bevétel volt 129,518 font,
a kiadás 27 fonttal több. Bel- és külmissziói segélyekre
befolyt és kiadatott 19,574 font. Á jelentésben az egyes
országokban teljesített munka és ennek eredményei különkülön vannak felsorolva. Érthető érdeklődéssel fordítottam a „Hungary" czímű fejezetre. A társaság magyarországi fiókjának élén a budapesti skót misszió buzgó
és rokonszenves vezetője, Webster Jakab áll, a kinek
jelentése szerint eladtak 275,271 vallásos iratot. Kiterjesztette a társaság' gondjait a kivándorlókra is, a menynyiben az amerikai vallásos iratokat terjesztő társulatnak
nagyon mérsékelt áron bocsátott rendelkezésre kiadványaiból és a Koszorú-füzetekből. Igen jutányos áron látta
el továbbá az intézet a budapesti katechetákat bibliai
szemléltető képekkel. E társaság egyébként, ép úgy,
mint a bibliát terjesztő, egy hatalmas szellemű kapocs
az anglikán egyház és a nonkonformista felekezetek
között, úgy hogy vezetésében is teljesen érvényesül a
paritás elve. A mustármagnyi kezdet Isten segítségével
az emberek áldozatkészsége folytán 107 év alatt valóba^
naggyá növekedett!
P.

RÉGISÉG.
Adatok a heidelbergi egyetem m a g y a r országi hallgatóinak névsorához.
(Folytatás.)

íme, a Régi magyar könyvtárban több olyan könyv
le van írva, a melyet Szinnyei a Magyar írók életében
nem jegyzett fel. Ez a RMK — az Akadémia kiadásában közkézen forog — elődeink 1712 előtti irodalmi
munkásságának számadó könyve. Első része a magyar
műveket sorolja fel, a második az idegen nyelven itthon, a harmadik az idegen nyelven külföldön megjelenteket. Ez utóbbit két vaskos kötetben Hellebrandt Árpád
rendezte sajtó alá. Ebben vannak külföldön tanult deákjainknak az oktatás akkori berendezése szerint készült
iskolai disputatiói és dissertatiói, melyeknek száma s
tartalma egyaránt bizonysága szorgalmuknak és tanult,ságuknak, a mellyel az egyetemeken mindenütt kitűntek.
Ki Heidelbergben is, a hol theologusainkat (többnyire
ezek látogatták) azzal az előzékenységgel, azzal a bizalommal, azzal a szeretettel fogadták, melyet tanulói
kötelességérzetök az iskolától, tudásuk a tudósoktól,
hitbuzgalmuk a hitsorsosoktól, szerény de önérzetes fellépésük minden rendű s rangú emberektől megérdemelt.
Iskolai dolgozataikból, a melyek tárgyát a vitatkozásokon elnöklő professzor szokta kijelölni, tételeit pedig
a respondens deákok fogalmazták meg, sok maradhatott
kéziratban ; a mi nyomdafestéket látott, a RMK bizony
abból is csak keveset közöl. Mert íme itt van egy ugyancsak tekintélyes sorozat azokból a Pareus Dávidtól, a
theologiai tanári kar primariusától, Collegiorum theologicorum decuria una és pars altéra czímmel sajtó alá
#
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rendezett, magyar lelkipásztoroknak ajánlott ós Heidelbergben 1611-ben, illetőleg 1620-ban megjelent, deákdolgozatokból, a melyekre a RMK HL kötetének összeállítója ügyet sem vetett; még pedig abban a rendben,
a melyben a vitatkozásokat tartották.
Collegium I. Disputatio I.
De theologia et verbo Dei. Respondente Michaele
Visolino Vngaro : 21. April. 1599. — Pareus CT I. 3—7.
Collegium I. Disputatio II.
De Deo. Respondente Benedicto Szegedino Vngaro:
28. April. 1599. — Pareus CT I. 8—9.
Collegium I. Disputatio III.
De Filio Dei incarnato. Respondente Mose Vasarhelino Vngaro: 5. Maij. 1599. — Pareus CT I. 10—12.
Collegium I. Disputatio IV.
Problemata de officio Christi mediatoris. Respondente Daniele Szegedino Vngaro: 12. Maij. 1599. —
Pareus CT I. 12—14.
Collegium I. Disputatio V.
De Spiritu Sancto. Respondente Michaele Pataino
Vngaro: 19. Maij. 1599. — Pareus CT I. 15—16.
Collegium I. Disputatio X.
De praedestinatione. Respondente Stephano Decio
Vngaro: 7. & 14. Julij. 1599. — Pareus CT I. 30—35.
Collegium I. Disputatio XI.
De evangelio et gratia. Respondente Michaele Visolino Vngaro : 21. Julij. 1599. — Pareus CT I. 35—39.
Collegium I. Disputatio XIII.
De justificatione fidei. Respondente Benedicto Szegedino Vngaro: 1. Septemb. 1599. — Pareus CT I.
44—57.
Collegium I. Disputatio XIV.
De sanctificatione, altero Christi beneficio: quod
fit regeneratione & conversione hominis ad Deum. Respondente Michaele T. Pataino Vngaro: 13. Octob. 1599.
— Pareus CT I. 58—66.
Collegium I. Disputatio XIX.
Falsa et portentosa dogmata papistarum & jesuitarum de eucharistia & de sacrificio missae: ex Bellarmino & concilio Tridentino. Respondente Michaele Visolino Vngaro: 5. Janu. 1600. — Pareus CT I. 85—97.
Collegium I. Disputatio XX.
De ecclesia Dei. Respondente Michaele T. Pataino
Vngaro: 12. Jan. 1600. — Pareus CT I. 97—114.
Collegium I. Disputatio XXL
Falsa dogmata papistarum de ecclesia, eiusque
notis. Respondente Michaele Visolino Vngaro: 19. Janu.
1600. — Pareus CT I. 115—120.
Collegium II. Disputatio I.
De scriptura sacra. Respondente Johanne Megyerino Vngaro: 26. April. 1600. — Pareus CT II. 139
—141.
Collegium II. Disputatio II.
De Deo, et S. S. Trinitate. Respondente Mose
Vasarhelino Vngaro: 9- Maij. 1600. — Pareus CT II.
141—147.

Collegium II. Disputatio VII.
De providentia Dei. Respondente Petro T. Varsino
Vngaro : 14. Junij. 1600. — Pareus CT I. 163—166.
Collegium II. Disputatio X.
De causa peccati. Respondente Andrea Sziksovio
Vngaro: 5. Julij. 1600. — Pareus CT I. 174—179.
Collegium II. Disputatio XI.
De peccati originális natura, propagatione, & effectis.
Respondente Michaele Surio Vngaro : 12. Julij. 1600. —
Pareus CT I. 179—188.
Collegium II. Disputatio XV.
De gratia et evangelio. Respondente Johanne Megyerino Vngaro : 25. Aug. 1600. — Pareus CT I. 201
—203.
Collegium II. Disputatio XVI.
De foedere Dei veteri et novo. Respondente Mose
Vasarhelino Vngaro: 30. Aug. 1600. — Pareus CT I.
204—209.
Collegium H. Disputatio XX.
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NEKROLOG.
T Ó T H

G Á B O R

(1834—1906.)

Nem a rohanó, inkább a lassú, méltóságteljesen
haladó folyóhoz hasonlított élete. Nem volt nagyhangú,
törtető, feltűnés után vágyó, feltűnést kereső ember, s
mégis feltűnt mindenütt, a hol csak megjelent. Feltűnt
egyszerűségével, keresetlenségóvel s rövid, de mindig
találó s értelmes megjegyzéseivel. Azon kevesek közé
tartozott, a kikről a példabeszéd azt mondja: „a jó pap
holtig tanul". S ő holtáig tanult. Tanulta a Krisztus evangéliomát, melynek lelke ott élt az ő lelkében is; tanulta
hordozni az élet keresztjét s megtanított annak viselésére másokat is; tanult a szenvedések között tűrni, az
aggodalmak és fájdalmak között reménykedni; tanult
egy jobb jövőben bizakodni, mely feledteté vele a múltnak keserűségót. Megtanulta, hogy nem üres szemlélődés, nem a töprengés, hanem a cselekvésre kész akarat
az, a mely úgy egyeseket, mint gyülekezeteket az élet
útján előbbre és előbbre vihet. S ő tettre kész akarattal
haladt előre, s haladt a jóban, a gyarapodásban gyülekezete is. Csak néhány hete, hogy midőn meglátogattam,
a mikor még mint erős tölgy állott előttem, — szíve
igaz örömével s boldogságával mutogatta az újonnan
épülő iskolát, a mikor beszélt előttem a jövő terveiről,
alkotásairól, melyeket gyülekezetében kiván megvalósítani. És a t e r v e k . . . az alkotások ? Kiesett kezéből a
mérővessző ; a készséges kezek meredten nyugosznak, a
szelídséget tükröző szemek örökre lezáródtak, a családját és gyülekezetét annyira szerető szív nem dobog, az
ajk elnémult
Tóth Gábor halott
A verőfényes, boldogságtól ragyogó napok után hosszú, sötét éjszaka . . . De hát, a ki egy egész életen át hirdette a
feltámadást, az örökéletet, annak éjjelére nappal soha
nem következnék? Hát leszállhat az égnek egy-egy fénylő
csillaga, hogy nyom nélkül veszne el? Megsemmisülhet
egy emberi élet, mely az egyenes becsületesség, a mások
javáért munkáló készség, a közjó megteremtéséért odaadó, lángoló munkásság drága gyöngyeiből volt összefűzve ? Prédikáljon a világ bölcsesége bármit, én hiszem
és vallom : „azt akarom, hogy a kik engem szeretnek,
ott legyenek, a hol én vagyok". Tóth Gábor lelke ott
fenn az ő ura, megváltója előtt, kitől hallja, bizonyára
hallja: „a kevesen hű voltál, menj be a te Uradnak
örömébe!"
Született Tasson, Pestmegyében, egyszerű földmíves
szülőktől. A gimnáziumot Kun-Szentmiklóson kezdte s
Kecskeméten végezte be; ugyanitt végezte a theol. akadémiát, a mikor Pestre hivatott tanító-káplánnak. Vele
egy időben Pesten voltak még: Eötvös Sándor, mint
papoló káplán; Borbély László, Fábián Mihály, Szászy
István, Sziny Károly, a ki később a papi pályával vég72*

leg szakított s újságíró lett, és Váry Sándor, mint tanítókáplánok. Akkor még a pesti egyházban volt felekezeti
népiskola s rendesen végzett theologusok végezték a
tanítást, csekély fizetésért, de mindig odaadó hűséggel
és kitartással. A fent elsoroltak között volt egy, ki a
gyenge fizetésből még takarítani is tudott; Tóth Gáborról pedig társai azt jegyezték fel, hogy „fizetéséből mindig kijött". Pesten 3 évig munkálkodott; 1860-ban Szegszárdra, innen Szalkszentmártonba, majd Dunapatajra,
innen Szabadszállásra ment káplánnak, honnan Csanádra
küldetett adminisztrátornak. A kápláni évek változatos
küzdelmei nem keserítették el; volt benne bizonyos humor,
mellyel az élet próbáitatásait fogadta, volt bizonyos óletbölcsesóg, mellyel a kicsiségeken felülemelkedve, nyugalmat tudott parancsolni önmagára.
1867-ben Szász Károly, akkor szabadszállási lelkész, képviselővé választatván, Tóth Gábort hívta meg
adminisztrátornak. Majd a következő évben tanfelügyelővé neveztetvén ki, — Tóth Gábort, ki közben Csanádon
ismét adminisztrálkodott, a szabadszállási nagy és értelmes gyülekezet lelkipásztorává választotta. 1869 nov.
24-én vette feleségül Gerenday József bölcskei lelkésznek, a tolnai egyházmegye esperesének leányát: Katalint.
Boldog házasságából 4 gyermeke született, 2 fiú és 2 leány.
A fiúk kis korukban elhaltak, mely csapás még az utolsó
időben is sokszor megkeserítette a különben erős lelkű
férfinak szívét. Ha valahogy szóba kerültek a fiúk, kék
szemeiben rendesen felgyűltek a sokat mondó könnyek.
Idősb leánya, Koszorús Ferenez honvódszázados felesége,
a fiatalabb, György László volt péczeli lelkész özvegye;
amannak 2 fia, ennek egy kis leánya, az árva — hányszor
hangolták szívét igazi örömre, hányszor feledte köztük
a múltnak gyászát, fájó keserveit! Szerette őket, szerette
kedveseit, szerette gyülekezetét, s most a szeretet láncza
kettészakadt. Gyülekezetében, egyházában példás rendet
tartott annyira, hogy ott valóban mindenek ékesen és
szép renddel történtek. Különös gondot fordított az iskolákra, melyeket az egyház veteményes kertjének tekintett, s a míg azt látjuk jobbra-balra, hogy egyházaink,
szabadulni akarva az iskolák fentartásával együtt járó
terhektől, szívesen dobják azokat az állam karjaiba: Ő
megőrizte azoknak felekezeti jellegét, s mindig tudott
alapokat s költségeket teremteni az iskolák és tanítók
fentartására és ellátására.
Tóth Gábor, ki az Úr szőlloskertjében híven és
fáradatlanul munkálkodott, a ki, bár külföldön nem járt,
saját szorgalmából megtanult németül ós francziául, s
egyházi beszédeit legtöbbször idegen íróktól vette, ki a
munkában még nem fáradt meg, s kinek életéhez sokan
még szép reményeket fűztünk, néhány napi betegség
után az örök világosságba költözött, hagyván maga után
mérhetlen ürt s mélységes nagy bánatot.
Temetése aug. hó 24-én volt, gyülekezetének és a solti
egyházmegye papságának nagy részvéte mellett. A papok
közül jelen voltak: Búzás Ferenez solti lelkész és egyházmegyei pénztárnok, Balla Árpád dunapataji, Baky

Ferenez sz.-szentmártoni, Baksay Árpád szentbenedeki,
Dömötör Bertalan tassi, Eötvös Ferenez makádi, Gerenday Endre áporkai, Molnár Gergely orgoványi, Orosz
Endre uszódi, Sárközi Sándor laczházai lelkészek, Tóth
Pál egyházmegyei főjegyző, Takaró Imre katona-lelkész,
továbbá Hamar István, Pap István theol. tanárok, Bocsor
László fülöpszállási segéd-. Takaró Géza segéd- és Pigall
József dömsödi h. lelkészek s Keresztesi Samu és Nagy
Dénes budapesti vallástanárok. A világiak közül ott láttuk dr. Hajós József egyházmegyei gondnokot.
A háznál Balla Árpád mondott gyönyörű szép imát,
a templomban a boldogult régi jó barátja és püspöke:
Baksay Sándor beszélt, a tőle megszokott s utolérhetetlen
bájjal és kedvességgel. Gazdag volt tartalomban, erős a
hit erejében és vigasztalásában s ragyogó külső megjelenésében. A sírnál káplánja: Szabó Balázs búcsúzott el
tőle meleg, szép szavakkal, s bucsúztunk mindnyájan azon
boldogító hitben, hogy az Örökkévaló útjának vége nem
örök sötétség, hanem örök világosság és örök élet!
Legyen könnyű neki a föld, legyen áldott emlékezete !
K. 8.

IRODALOM.
Regeszták a kassai ev. ref. egyház levéltárából
(1637—1749). Ily czím alatt adott ki egy igen értékes,
28 oldalra terjedő füzetet Révész Kálmán kassai espereslelkész. A füzetben a kassai ref egyháznak történelmileg igen becses levéltárából, időrendileg, 1637-től 1749-ig
terjedőleg 227 okmányt ismertet, a szaktudomány követelményeinek megfelelőleg. A registrumot ajánljuk a buvárkodók figyelmébe.
Nemzeti népművelés czím alatt, Pálinkás Béla
fiumei állami iskolai tanító szerkesztésében, egy új tanügyi lapot indított meg Kovács Béla kiadó, Nagybányán.
A lap minden hónap 15-dikén ós 30-dikán jelenik meg.
Előfizetési ára egy évre 6 kor. Küzdeni kiván a tanítók
anyagi helyzetének javításáért és szellemi javaiért. Követeli minden tanítótól a magyar nyelv teljes bírását, a
magyar nyelv intenzivebb tanítását, az ingyenes népoktatást s a tanulóknak ingyen iskolaszerekkel és könyvekkel elláttatását, a tankötelezettség legszigorúbb végrehajtását, a nem állami iskolák szigorú ellenőrzését, az
állam- vagy nemzetellenes irányban működő tanítóknak
állásuktól, oklevelüktől és nyugdíjuktól való megfosztatását, s végül: az egész vonalon való államosítást. —
Minden áron való államosítást kivéve, a lap programmját alá tudnánk írni. Hogy azonban az új lapra van-e
szükség a már meglevő lapok és folyóiratok mellett, s
hogy vájjon miként lehet Fiúméból Nagybányán lapot
szerkeszteni? — az már más kérdés.
Az Állatok Világának, Brehm híres munkája magyar
kiadásának 181—182-dik füzeteit vettük. A két új füzet
már a mű 10-dik kötetéhez tartozik s a csigák közül a
esupaszkopoltyusakat, a kopoltyutalanokat, a tüdőscsigákat, a lapátlábúakat és az eliilkopoltyusakat ismerteti.
A füzeteket, a szövegbe nyomott képeken kivül, a ho-

márt és a Langusztát ábrázoló színes műmelléklet díszíti. Egy-egy füzet ára 80 fill. Megrendelhető a kiadó
Légrády-testvéreknél (Budapest. V. Váczi-körút 78) és
minden könyvkereskedésben.

EGYHÁZ.

^

Lelkészválasztás. A mezözombori ref. gyülekezet
Csorba Ferencz gortva-kisfaludi segédlelkészt választotta
meg lelkipásztorává.
Lelkészbeiktatás. A kovácsvágási ref. gyülekezet
aug. 5-én fogadta kebelébe új lelkipásztorát: Kocsis Jenő,
volt aszalói segédlelkészt. A hivatalos beiktatást Kőrössy
József végezte.
Nyugalomba vonuló püspök. Miiller Frigyest, az
evangélikus szász egyház püspökét, főrendiház tagját
saját kérelmére nyugdíjazták. Müller püspök jelenleg
hetvennyolcz éves és 1848. óta áll egyházi szolgálatban.
1903. óta püspök. Ő kezdte 1890-ben a szász nagygyűlést,
a mely a szász politika magyar-barát fordulatát jelentette.
A nyugalomba vonuló püspök, a ki több Erdélyt ismertető
könyvet irt, a kolozsvári, lipcsei és marburgi egyetemek
tiszteleti doktora és a II. osztályú vaskoronarend lovagja.
Egyházi választások. A vajdahunyadi ref. egyházmegye legközelebb tartott gyűlésén Bartha Lajos elhunyt
esperes helyébe Jano Albert hátszegi lelkészt esperesnek,
Juhász Izidor piski-i lelkészt főjegyzőnek, Kállay István
hosdátí lelkészt tanügyi előadónak választotta meg egyhangúlag.
Egyházi aranykönyv. Dr. László Kálmán gondnok
és Tóth Lajos kir. járásbiró, presbiter, a somorjai ref.
gyülekezetnek régi, elavult, fából való úrasztala helyébe
egy szépen faragott, veres márványból való úrasztalát
adományoztak, s a gyülekezet tagjai már erről vették
aug. 19-én a szent jegyeket.
Angol istentisztelet. A nyári szünidő után az első
ref. angol istentisztelet szeptember 2-án lesz Budapesten,
a skót iskola nagytermében (Hold-u. 17.). Ez alkalommal
James Sorrie (Délafrikából) fog beszédet tartani. Az istentisztelet kezdete pont V412 órakor.
Egyházkerületi gyűlés. A dunamelléki ref. egyházkerület közgyűlését az elnökség f. hó 21-dikére hívta
össze Budapestre. Ezt megelőzőleg, szept. 19- és 20.
napjain tartatnak meg a lelkészképesítő vizsgálatok.
Szept. 23-án pedig az új lelkipásztorok felszentelése fog
megtörténni.
»
A felsöszabolcsi ref. egyházmegye lelkészi értekezlete aug. 23-án, Kisvárdán tartotta meg közgyűlését,
a melynek lefolyásáról és végzett dolgairól lapunk jövő
heti számában hozunk részletes tudósítást.
A dunántúli ref. egyházkerület lelkészi értekezlete
f. hó 17 én fog megtartatni Pápán. A reggel 9 órakor
tartandó istentiszteleten Csukás Endre siómarosi lelkész
prédikál. Az ezután kezdődő értekezleten Demjén Márton
veszprémi lelkész „A biblia-iskola, karácsonyfa-ünnep és
szeretetvendégség, mint az evangéliomi vallásos érzelem
fejlesztői", — Balogh Elemér pozsonyi lelkész „Evangéliomi munkásság a Balkánon", — Kiss József pápai
esperes-lelkész „Teendőink és a Kálvin-szövetség" czím
alatt tartanak felolvasásokat; Csizmadia Lajos értekezlet! jegyző pedig az egyházmegyei értekezletek által felterjesztett indítványokat fogja referálni.
A felsőborsodi ref. egyházmegye lelkészi értekezlete aug. hó 14-én tartotta meg közgyűlését Edelényben. Az istentiszteleten Csiky Zoltán besenyői lelkész

imádkozott. Az értekezletet Dávid József elnök nyitotta
meg, megemlékezvén Bocskay Istvánról és az 1848. XX.
végrehajtása tárgyában kelt kultuszminiszteri leiratról.
A közgyűlés Bocskay emlékezetét jegyzőkönyvileg örökítette meg; az 1848. XX. végrehajtását illetőleg pedig
a dr. Zelenka Lajoséhoz hasonló határozati javaslatot
fogadott el, követelvén a teljes egyenlőség és viszonosság terén mutatkozó sérelmek orvoslását és a közös
bizottság memorandumában kimutatott összes szükségleteknek törvényhozási úton, az autonomia sérelme nélkül való kielégíttetését. A lelkészi kongresszus eszméjét, daczára annak, hogy az egyházmegye volt annak
a megpendítője, mint kivihetetlent, levették a napirendről. Sajnálattal szólottak a sárospataki theologián a növendékek közt mutatkozó hanyagságról; de bíznak a tanári
kar és az igazgató-tanács bölcseségében, a mely a bajnak végét fogja vetni. Felolvasásokat tartottak: Pataky
János mályinkai lelkész Péter apostolról és Szentmártoni
Dániel a cura pastoraiisnak intenzivebb gyakorlásáról.

Í S K O L A.
A budapesti egyetem évkönyve. A vakáczió utolsó
napjaiban jelent meg az egyetem évkönyve, a mely beszámol az utolsó iskolaévről. Az egyetemi évkönyvből
konstatálható, hogy a legutóbbi iskolaévben is nagy népességű volt egyetemünk. A téli félévben 6691, a nyáriban 6068 volt a hallgatók száma. A téli félévi hallgatók
száma immár évek óta meghaladta a hatezret, a nyári
félévi hallgatók száma pedig ezúttal emelkedik először
a hatezeren felül. A hallgatók egész számában, még a
horvátországiakat is beleértve, mindössze 62, idegen országból való hallgató volt, holott a külföldi egyetemeken
állandóan mintegy 600—700 magyar hallgató van beírva.
Az egyetemi hallgatók vallási adatai szerint római katholikus 43 százalék, zsidó 33 százalék, református 10 százalék és evangélikus 7 százalék. A legutolsó iskolaévben
166 női hallgatója volt egyetemünknek, kilencz hallgatóval több, mint egy évvel előbb és tizeneggyel kevesebb,
mint két évvel ezelőtt, a mikor a kisasszonyok felvételét
még nem korlátozták. A nőhallgatók immár éppen tíz
esztendeje iratkozhatnak az egyetemre és ez alatt az
idő alatt a nyári félévben évrő-évre ígv emelkedett a
számuk: 6, 10, 15, 32, 78, 109, 135, 175, 157 és 166.
A hallgatók háromnegyedrésze a bölcsészeti karon tanul,
egy negyedük orvostanhallgató.
Iskolai hirek. A kolozsvári tudományegyetemen a
beiratkozás szeptember 1-én kezdődik és 12-éig tart. A
kik e határidőben valamely elháríthatatlan akadály miatt
személyesen nem jelentkezhetnek, tartoznak akadályoztatásukat igazoló hiteles okmánynyal fölszerelt és az illető
kar dékánjához intézett kérvényben előjegyeztetésüket
kérni s meghatározni azt az időpontot is, a mikor személyesen megjelenthetnek s beiratásukat mind a quaesturában, mind az egyes tanároknál teljesíthetik. E határidő
azonban október 14-én túl nem terjedhet.
A csurgói ev. ref. főgimnáziumban a beiratások
szept. 1-én I. oszt., 3-án II—III. oszt., 4-én IV—Y.
oszt., 5-én VI—VIII. oszt. lesznek. A tandíj egész évre
70 kor., köztartásdíj, ebéd- s vacsoráért 154 kor., ezen
díjak felerészben a beiratáskor, felerészben február 1-én
fizetendők. Könyvet minden tanuló az intézeti ifj. segélyegyesülettől kap csekély díjért.
Tanszer-kiállítás. Egész csöndben, minden feltűnés
nélkül igen érdekes és tanulságos kiállítás nyílott meg
a Ferencz József Tanítók Házában (VIII. Szentkirályi-

utcza 47. sz. a.) elhelyezett Országos Pedagógiai Könyvtár
és Tanszermúzeum helyiségeiben. A kiállítást ugyanis a
népiskolai új tanterv és Utasítások tették szükségessé,
mint a melyek a gyakorlati élet következményeit szem
előtt tartva, a természettudományi igazságokat figyelembevéve, igazi nemzeti irányban, vallásos és kötelességtudó
nemzedékek nevelését czélozzák. Az új tanterv és Utasítások maguk után vonták a népiskolai normál fölszerelési
jegyzék új megállapítását, s akiállítást ezen jegyzék alapján rendezte a Tanszermúzeum elnöksége, a hazai tanszerkészítők és gyárosok részvételével. A kiállítás, a melyen
míg egyrészről megtalálhatni mindazt, a mire az igazi
magyar népiskolának szüksége van, addig másrészről
tanúbizonságot tesz arról, hogy van magyar tanszeripar
és a tanszerkészítők minden áldozatot meghoznak arra
nézve, hogy a külföldi tanszereket, a melyek legtöbb
esetben nem felelnek meg a hazai várománynak, selejtesek, más érdekeket, más kulturát szolgálnak, a magyar iskolából kiszorítsák. Csak örömmel üdvözölhetjük
e kiállítást és fölhívjuk az érdeklődők figyelmét a kiállításra, mely szept. 15-éig marad nyitva és naponként
délelőtt 9—12. és délután 3—6 óráig díjtalanul megtekinthető.
Száz éves iskolai jubileum. A tolna-baranya-somogyi ev. egyházmegye által fenntartott bonyhádi algimnázium az 1905/6. iskolai évvel fejezte be működésének
századik évét. A fenntartók és a jóltevők áldozatkészségéből az intézet a most kezdődő iskolai évvel történetének egy újabb cziklusát kezdi meg, a mennyiben
megnyitja gimnáziumi 5-dik osztályát s így a főgimnáziumok sorába emelkedik. Ebből az alkalomból f. hó 4-én
délelőtt hálaadó ünnepet rendez az intézet. Délelőtt
9 órakor istentisztelet lesz, a melyen az alkalmi beszédet
Horváth Sándor esperes mondja. A istentiszteletet követőleg az intézetben tartandó ünnepélyt a Hymnus
eléneklése nyitja meg. Megnyitó beszédet mond Gyurátz
Ferencz püspök. Ünnepi beszédet mond Gyalog István
igazgató. Ódát szaval Sántha Károly lelkész. Záró beszédet mond Ihász Lajos egyházkerületi felügyelő. Az
ünnepélyt a Szózat rekeszti be. — Az intézet ünnepével
kapcsolatban tartják meg Gyalog István igazgató 25 éves
tanári jubileumát is.
Az orsz. ref. tanítóegyesület aug. 25-én, Budapesten tartotta meg tizedik évi közgyűlését, a ref. főgimnázium dísztermében, Sinka Lajos elnöklete alatt. A
közgyűlést a budapesti ref. egyház nevében dr. Szabó
Aladár lelkész, a tanítók orsz. bizottsága nevében pedig
Nagy László igazgató üdvözölték. Sinka Lajos elnöki
megnyitója után a fizetésrendezés kérdését tárgyalták s
hozzájárultak a tanítók orsz. bizottsága által a nemzethez intézendő „Szózat"-hoz. Az állami tantervnek a ref.
iskolák tantervéhez való viszonya kérdésénél kimondták,
hogy a népiskola tantervéből kiküszöbölendő minden olyan
tárgy, a melynek az ifjúság az életben hasznát nem
veheti. A tanítók orsz. bizottsága által kidolgozott törvénytervezetet örömmel üdvözölték, ama részeiben, a
melyek az iskoláknak és a tanítóknak helyzetén kívánnak
javítani. Kijelentették azonban, hogy az autonomikus
jogok bástyáinak letörését és az állami hatalom rendelkezési jogának a felekezeti iskolákba beerőszakolását
nem helyeslik. Végül a tisztújítást ejtették. Tiszteletbeli
elnök lett Szinka Lajos ; elnök : Simon Károly (Hadház);
alelnök: Szalóky Dániel (Csokonya), Ritoókh István
(Kaba); titkár : Kecskeméthy László (M-Tur.); főjegyző :
Csurka István (Debreczen); aljegyzők: Dulházy Kálmán
és Kovács Alajos (Negyed); pénztárnok: Dávid Mihály
(Debreczen).

EGYESÜLET.
Az orsz. ref. tanáregyesület a sárospataki ősi
kollégium falai között s a főiskola és a tiszáninneni
egyházkerület szívességei által elhalmozva, aug. 27. és
28. napjain tartotta meg 5-dik évi közgyűlését. A gyűlésről lapunk jövő heti számában hozunk részletes tudósítást. Most csak annyit jelzünk, hogy a gyűlés, úgy
külső lefolyásában, mint végzett dolgaiban, minden tekintetben sikerült és épen nem bánták meg a fáradtságot
azok, a kik Patakra elzarándokoltak.
A Protestáns Irodalmi Társaság, a tiszántúli ref.
egyházkerületi értekezlet ülésével és a Bocskay-szobor
leleplezésével kapcsolatosan, f. hó 29—30. és okt. 1.
napján tartja meg 10-dik vándorgyűlését, Hajdúböszörményben. A külön a Társaság tagjai számára szept. 29.,
d. u. 6 órakor tartandó közgyűlés tárgyai a következők
lesznek: 1. A Társaság üdvözlése a testületek részéről
és az elnökség válasza. 2. Jelentés az 1905. évi számvizsgálatról. 3. Az 1907. évi költségvetés megállapítása.
4. Jelentés a Koszorú füzetek és a Házi Kincstár
köteteinek 1905. évi forgalmáról. 5. Jelentés a londoni
Tractatus - társasággal való szövetkezésről. 6. Tagok
száma, vidéki körök, a Társaság halottjai. 7. Néhai
Szász Károly és Koncz József választmányi tagok helyeinek betöltése. 8. Esetleges indítványok. A közgyűlésre
szándékozók f. hó 10-ig jelezzék a h.-böszörményi lelkészi hivatalnál, hogy mikor érkeznek és kivánják-e
elszállásoltatásukat ? A kedvezményes vasúti jegyeket
a h.-böszörményi ref. lelkészi hivatal fogja megküldeni.

PÁLYÁZATOK.
P á l y á z a t .
A dunántúli ev. ref. egyházkerület pápai főgimnáziumánál az 1906—1907. tanévben betöltendő lesz egy
rendes tanári állás, mathematilca - fizikai szakcsoporttal,
mely állásra a kinevezést, a fentartó testület javaslata
alapján, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr
eszközli.
Az állás javadalmazása: a) 2400 K törzsfizetés,
b) 600 K lakáspénz, c) 200 K ötödéves korpótlék, öt
ízben. Megjegyzendő, hogy az intézetnél 2800 és 3200
koronás tízetési fokozatok is vannak s az ezekbe való
előléptetés rendszerint a helyben töltött szolgálati évek
szerint történik; a másutt töltött évek korpótlék tekintetében felerészben számítanak. A kinevezett tanár köteles szaktárgyait heti 20 órán át tanítani s jogos és
kötelezett tagja az országos tanári nyugdíjintézetnek.
Felhivatnak azon ev. ref. vallású tanárok és tanárjelöltek, a kik ezen állást el akarják nyerni, hogy kellően felszerelt, 1 koronás bélyeggel ellátott s a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter
úrhoz czímzett folyamodásukat f. évi szeptember 10-ig
alólirotthoz küldjék be.
Komárom, 1906. augusztus 25.
Antal Gábor,
evang. ref. püspök.
Felelős szerkesztő

Hamar István.

NYILTTÉR.

Harmóniumokaf

Salvator

Természetes

vaimentei

£ithion-forrás

mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA

kitűnő hatású
»ese-, hólyag-, rheurnt-,
é« k ö s x v é n y b á n t a l m a k n á l , v i z e l e t i n e h é z s é g e k n é l , c z u k o r b e t e g s é g e k n é l , a l é g z ő - én e m é s z t é s i s z e r v e k h u r u t a l n á l .

Salvator-forrás igazgatósága Eperjes**

Budapest, VIII., iózsef-körút 15.

Pianók.

Pianinók.
Tanerőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény.

Árjegyzék ingyen
és bérmentve.
Részletfizetés engedélyezve.

gyógyfürdő, Buda.

Téli és nyári gyógyhely.
Természetes forró-meleg, kénes f o r r á s o k , iszapfürdők, iszapborogatások, zuhany-massage, vízgyógyintézet, szénsavas-fürdők,
villany-fényfürdök, gőzfürdők, kő- és k á d f ü r d ő k , gyógyvízuszodák. — Olcsó és gondos ellátás. — C s ú z - , k ö s z v é n y - ,
i d e g - , b ő r b a j o k és a téli fürdőkúra felöl kimerítő prospek= = tust küld ingyen a

Orgona-harmóniumok.

Szt, Lukács-fűrdö igazgatósága Budán.

A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol,
önmagának zeng dicséretet. 65 írttól minden árban kapható.

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár.

forrás

S T O W A S S E R I • hangszergyáros,
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek szállítója.

szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.

Budapest, II., Lánczhíd-utcza 5.
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes
húros-, vonós- cs fúvö-hangszerait, szakértői és feltétlen szolid árak mellett.
, | mmely által
11 bármely
hegedű, gordonka, beillesztése
beillesztés után
sokkal jobb, erősebb és lágyabb
hangot nyer. (Biztos siker.) Hegedűbe l i a u g f o k < > z < í - : f t - r e i i t l a javítással 4 frt.
Kezesség minden egyes hangszernél.

Hangfokozó-gerenda ! b

Kívánatra telítésnélküli töltést is szállít a

Szt, Lukácsfürdíj Kútvállalat Budán,

Legnagyobb gyár és raktár
Saját találmányú ( R á k ó c z i )
tárogató; általánosan elismert
legjobb, mely tökéletes solo
hangszerré általam konstruáltatok. Iskolával 30 forinttól
feljebb.

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk.

HIRDETÉSEK.

Az összes hangszerek javítása különleges, szakszerű pontossággal,
jutányos árban ; kezesség minden
egyes hangszernél.
Árjegyzék minden egyes hangszerről külön, kivánatra bérmentve küldetik.

Mindennemű

Kivitel nagyban é s

iskolapadok,

kicsinyben.

iskola-, torna-

Torony-órák

és

óvodaberendezések

palota-, városházi, gyári, laktanya-órák berendezését a legelőnyösebben eszközli

és szabadalmazott

gyermekpadok

M Ü L L E R
J Á N O S
M A J E R K A R O L Y utóda

gyártása.

Budapest, Vil., Csi)möri-út 50.

Árjegyzékkel készséggel szolgálunk ingyen
és bérmentve.

Első magyar óragyár gőzerőberendezéssel.

Képes

(Saját ház.)
árjegyzékek, költségjegyzékek ingyen.

Orgonaépítési műintézet.

R i e g e r Ottó
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

Budapest, YII., Garay-utcza 48.

H e g e d ő s és S á n d o r

es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,

eiobb L á s z l ó A l b e r t é s T á r s a

a Ferenez József-rend lovagja.
A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb á r b a n és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemesh a n g ú orgonákat szállít. 3 0 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb á r b a n és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskelt á r b a n elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kivánatra díjmentesen.

a

tiszántúli

egyházkerület

főbizományosa

iskolakönyv- és tanszerkereskedésében

Debreczenben
a k ö z e l g ő iskolai i d é n y alkalmából

Országh Sándor

szerezhetők b e mindenféle

orgona- és
harmoniumgyáros
cs. és kir. udvari szállító
R.-Palota ( B u d a p e s t

iskolai könyvek,
iskolai felszerelések
és íróeszközök.

mellett)

Alapíttatott 1861-ben.
Az 1885. évi kiállításon «Nagy diszoklevél» és
«Ferencz-József lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és elismerés.
Készít kellemes és tömör hangú, legjoljii és legújabb rendszerű orgonákat. Elvállal javitáíokai
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben vannak. Szolid munka és jutányos árak. Áz orgonák
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy
a gyár a l a p í t á s a ó t a 400-nál több ú j orgona lett
megrendelve és készítve.

Ári ler/i/zék és részletes
J 'Hjnietifaseri
/

legelőnyösebben

Nagy részletes képes á r j e g y z é k e t kivánatra i n g y e n és
b é r m e n t v e küldünk.

tervezet
kivámrttr.
küldetik.

MAIIöTO
Ezen

A mi gépeink nem

merhetik fel azon üz-

szorulnak

letek, a melyekben
egyedül

S ^ S ^ A V A N Y Ü V I Z

ajánlásra.

Csak arra kérünk

árusíttatnak

ügyelni, hogy kellő

eredeti SINGER varró-

helyen vásároljon.

gépek.

legjobb asztali- és üdítő ital.
Kitűnő hatásúnak bizonyult k ö h ö g é s n é l ,
gégebajoknál, g y o m o r - é s hólyaghurutnál
Karlsbad M A T T O N I

HENRIK

Budapest

Singer Co. Varrógép Részv. T á r s .
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16.
Budapest: VII., Kerepeái-ut 32.
,,
IV., Muzeum-körut 27.
„
VII., Király-utcza 52.
„
VI., Teréz-körut 21.
„
II., Fő-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsóbetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi-u. 14.

A bécsi zongorakészítők
első iparszövetkezete.
Legnagyobb gyári raktár

Budapesten,

Czeczelits János.

IV., Kristóf-tér7.

REF. ZENEKÖZLÖN9
LLUllJ £

böl mindenki
kérjen mutatványszámot 5árospatakról.
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Dús választék hangversenyzongorákban angol mechanikával, rövid szalon-, piccolo- és Mignon-zongorák, pianino
és harmoniumokban. Zongorakölcsönző-intézet. Zongorahangolások és javítások pontosan eszközöltetnek.

I

csj^

Gyártelep: Bécs, IV., Klagbaumgasse 3 .
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KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.

35.667.
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP
Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő:
HAMAR ISTVÁN.

Hirdetési díjak:
Két hasábos egész oldal . . . .
Fél oldal

40 kor.
20 kor.

Nyolczad oldal

5 kor.

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a h o v á a kéziratok, előfizetési é s hirdetési díjak stb.
intézendök.

M e g j e l e n i k m i n d e n vasárnap.
Előfizetési ára:
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 fillér.

TARTALOM. V e z é r c z i k k : Dóczi Imre elnöki megnyitó-beszéde az Orsz. Ref. Tanáregyesület közgyűlésén. — K ö n y v i s m e r t e t é s :
Egyházi beszédek Bersiertöl- Keresztesi Samu. — B e l f ö l d : Az orsz. ref. tanáregyesület V-dik közgyűlése, H. I. — A
felsöszabolcsi ref. egyházmegye lelkészi értekezlete. Andrássy Kálmán. — K ü l f ö l d : Külföldi szemle. Dr. Szlávik Mátyás. — R é g i s é g : Adatok a heidelbergi egyetem magyarországi hallgatóinak névsorához. — E g y h á z . — Iskola. —
Gyászrovat. — K ü l ö n f é l é k . — H i r d e t é s e k .

Dóezi I m r e e l n ö k i

megnyitó-beszéde

az Orsz. Ref. Tanáregyesölet közgyűlésén.
Mélyen tisztelt közgyűlés!
Midőn az Országos Református Tanáregyesület
ötödik közgyűlését van szerencsém megnyitni s midőn
ez alkalomból a legszívesebb köszöntéssel s a kartársi
szeretet melegével üdvözlöm az egyesület t. tagjait, —
fölemelő érzelmekkel és gondolatokkal töltik el lelkemet
azok a körülmények, melyek e közgyűlésünknek a szokottnál is nagyobb jelentőséget kölcsönöznek: közgyűlésünk helye és ideje.
Nemzeti közműveltségünk egyik legrégibb tűzhelyénél, református tanügyünk egyik legerősebb várában gyülekeztünk össze, hogy a magyar ref. iskola építésén
fáradozva, nemzeti műveltségünk emelésén munkálkodjunk. S itt, ez ős kollégium falai között, melynek minden
kődarabja a magyar protestantizmus történelmi küzdelmeiről és nagy szenvedéseiről beszél, a hol minden
emlék a református tanügy egykori fényét és dicsőségét
hirdeti, lehetetlen, hogy a magyar ref. tanárság szive
meg ne dobbanjon, s ne érezze, hogy szent a föld, a melyen
járunk. Megszentelte számunkra református őseink szenvedése, küzdelme, nagysága és dicsősége. Itt, hol az iskolai életet a Rákócziak lelke ápolta és erősítette meg, lehetetlen át
nem éreznünk a magyar ref. iskola szellemét s e szellem
nemzeti jelentőségét és hivatását. Hol a magyar nemzeti
műveltségnek a nyugat-európai kulturával való közösségét egy Comenius működése pecsételte meg, önkén-

telenül alakulnak ki lelkünkben tanári hivatásunk és
tanügyi fejlődésünk követelményei. Es a hol olyan —
a tanügy történetében szinte páratlan — kép tolul a
múltból lelki szemeink elé, hogy az iskola — tanár és
tanítványok egybeforrva — a nemzeti elnyomatás és
felekezeti üldöztetés szomorú korszakában kénytelen elhagyni ősi fészkét s penáteseit magával vive, évtizedeken át bujdosik a hazában, míg a Rákócziak lelke,
a nemzeti lélek ismét vissza nem vezeti elhagyott otthonába: lehetetlen, hogy itt a múltnak erőtől duzzadó
képei fölemelő hatással ne legyenek a református tanügy
munkásaira s hitet, bizodalmat és reményt ne költsenek
bennünk nemzeti hivatásunk betöltésére. S ha ide való
zarándokolásunknak pusztán e hitbeli megerősödés volna
is az eredménye, a református iskola, miként a múltban
nem egyszer hatott kelesztő kovászként a hazai közoktatásügy fejlődésére, a mi munkánk által is élő ós hafcó
tényező lesz nemzeti közműveltségünk emelésében.
Nem kevésbbé fölemelő ránk nézve, hogy közgyűlésünk ideje nemzeti és vallásszabadságunk nagy hősének,
Bocskay Istvánnak, épen tanáregyesületünk által kezdeményezett háromszázados emlékünnepei sorába illeszkedik
be, s így egyesületünknek is alkalma nyílik hazai történelmünk eme kimagasló alakjának, a nemzeti önállóságunkat és ősi alkotmányunkat biztosító, protestáns
egyházunk vallásszabadságát kivívó első szabadságharczunk vezérének, a bécsi béke halhatatlan szerzőjének
emlékét a maga körében kegyelettel felújítani, s a kinek
arczképét buzdító például tanuló ifjúságunk elé iskoláinkba
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helyeztük, tetteinek és alkotásainak kópét a magunk
lelkében is a nemzeti hála érzetével felidézni. Azok után
a Bocskay-emlékünnepek után, melyeket pár hónappal
ezelőtt összes prot. gyülekezeteink és iskoláink a nagy
kálvinista hős ós a nagy államférfiú emlékének szenteltek,
nem lehet- czélom ez alkalommal a Bocskay elévülhetetlen érdemeit fejtegetni, csak az áldó kegyelet érzésének akarok kifejezést adni s azokhoz a hálahimnuszokhoz, melyek templomainkból és iskoláinkból a nemzetünk és prot. egyházunk sorsa fölött őrködő Gondviseléshez emelkedtek, azt az imádságszerű óhajtást kivánom
csatolni: vajha mind a vallásos türelem dolgában, mind
a nemzeti önállóságunkért folytatott küzdelmeinkben a
Bocskay szelleme ihletne meg minden magyar lelket s
hatná át nemzeti társadalmunk minden rétegét! Ma,
fájdalom, nincsen úgy. Sőt elég szomorúan jellemzi
nemzeti közállapotainkat már az is, hogy a Bocskayenilékünnepek kizárólag a prot. egyházak és iskolák
körére szorítkoznak s a nemzet nagyrésze Bocskayban
egyoldalúan kálvinista szabadsághőst, a prot. vallásszabadság diadalmas vezérét tekintve, nem látja benne a
bölcs és magas látókörű államfórfiút, a ki, midőn
hazánkat két ellenség, a török és német, a keleti és
nyugati hatalom dúlja, a nemzet jövőjét a nyugattal
való szövetségben keresi, de önállóságát és alkotmányát
e szövetség kötelékében is törvényes intézményekkel
biztosítja, s e politikával, melytől még a korona messze
ragyogó fénye sem tántorítja el, évszázadokra megjelöli
a magyar nemzeti politika irányát. Örök dicsősége
Bocskaynak, hogy nemzeti önállóságunkkal protestáns
vallásszabadságunkat is oly szent kapcsolatba hozta,
hogy azok nemcsak a későbbi szabadságharczok küzdelmeiben, de máig is a legbensőbb egységbe forrottak
össze. S a bölcs politikus ezzel is a magyar nemzeti
állam alapjait szilárdította. Bocskay nem alapított iskolát,
mint Bethlen Gábor; nem gondozta a tanügyet, mint
1. Rákóczi György, de kiküzdötte az iskola éltető levegőjét, a szabadságot, melyben a ref. iskola a nemzeti
nevelés melegágyává fejlődött. E szabadság biztosította
önkormányzati jogkör fejlesztette ki iskoláink egész
egyéniségét, felvilágosultságát, szabadelvűségét és nemzeti
irányzatát, a melyeknek fentartása és ápolása nekünk,
a késő utódoknak is szent hagyományunk. A ref. iskolára
és tanárságra, az elfogulatlan és hazafias történettanításra vár a feladat, hogy a Bocskay alakját egész valójában feltüntetve s teljes világításba helyezve, az utókor
előtt történelmünk legnagyobb alakjai közé állítsa.
Ez alkalmi és a múltnak szentelt gondolatok után
engedje meg a t. közgyűlés, hogy jelen tanügyi viszonyainkra is vessek egy pillantást s a mult közgyűlésünk
óta fölmerült vagy az elméket mozgató tanügyi kérdésekben e helyről is véleményt nyilvánítsak. Nincsen kor,
mely teljesen meg volna elégedve a maga iskolájával,
s minden társadalom a maga képére szeretné növelni a
jövő nemzedékét. A fejlődés természetében van az újításra való törekvés ; az iskola pedig a kipróbált tanrend-

szerhez és nevelési elvekhez ragaszkodva, konzervatív
jellemű, s innen van a meg-megújuló összeütközés az
iskola ós a társadalom között. Ez az összeütközés alig
volt valaha erősebb, mint napjainkban. Társadalmunk
forrásban, átalakulásban van s a szocziális átalakulás
egyik nagy akadályát az iskolában találván, reformot
sürget a közoktatás egész vonalán s különösen a középiskolát ostromolja, mely klasszikus tanulmányaival, irodalmi képzésével ma is régi szabású embert igyekszik
nevelni. Ismeretes azoknak az előadásoknak a sorozata,
melyet a középiskolai kérdésben a Társadalomtudományi
Társaság az egész mult év folyamán czélzatosan rendezett.
Támadják a mai középiskola tantervét, tanítási ós nevelési rendszerét, törölni kívánják idegrontó vizsgálatait,
mindenekfelett pedig a klasszikus tanulmányok ellen
szórják nyilaikat. Egy társaságtól, mely állami és társadalmi életünk átalakítását tűzi feladatául, s melynek
vezető tagjai a világpolgárság magaslatáról a haza,
nemzet és család fogalmára is mint elavult fogalmakra
tekintenek alá, mást alig várhatunk s különösen nem
várhatjuk, hogy kímélettel érintse az iskola szentélyét,
mely épen az ókori eszmék kultuszára van berendezve.
De vészkiáltásaik félrevezetik a jelszavak után induló
társadalmi közvéleményt s kárt tehetnek az iskolában,
tehát védekeznünk kell ellenük. Védekeznünk: nem
iskolai reformmal, hanem tanítói és nevelői eljárásunkkal.
Forrongó társadalom mélyreható iskolai reformra nem
alkalmas ; reformeszmék bőven teremnek benne, de megértetésükre a béke és nyugalom kora szükséges. Iskolai reformot pedig nem lehet máról - holnapra szóló
kisérlésként létesíteni, mely ha be nem válik, visszatérhetünk a régi rendszerhez; még a leghibásabb reform
kipróbálására is tanulói nemzedékek kellenek, mialatt
a tanügyi közvélemény is hozzá asszimilálódik s a lejtőre
vitt iskola csak lefelé haladhat. A középiskolai kérdésben
a tél folyamán tartott miniszteri szakértekezletnek egyéb
jelentősége sem volt, mint ez elvnek nyilt és bátor
hangoztatása. A társadalmi követelményeket is tehát
nem tantervi vagy szervezeti reformmal, hanem azzal
némíthatjuk el, ha minél több életre szóló tartalmat
viszünk be tanításunkba, ha a túlterhelést igyekszünk
tanítási módszerünkkel elenyésztetni, s ha mindenekfelett
az iskolai zsúfoltság megszüntetésével, a tanulói létszám
leszállításával lehetővé válik, hogy nevelői eljárásunkat
az egyéni nevelés színvonaláig mélyítsük.
De a társadalom részéről még nagyobb baj is fenyegeti az iskolákat: a könnyű és meglazult erkölcsi felfogásnak az iskolába való behatolása. Soha annyi iskolai
visszaélésről, annyi erkölcsi fogyatkozásról vagy gyöngeségről nem olvastunk az évzáró vizsgálatok, osztályozások
és szigorlatok körül, mint a lefolyt iskolai évben. Egyik
helyen a vizsgálat komolyságát igyekszik meghiúsítani
százféle módon a tanulói könnyelműség; másutt tanára
ellen fordul az elkeseredett bosszú, vagy az öngyilkosság
karjaiba veti magát a kétségbeesett kislelkűség. S volt
hazai középiskola, melyben még érettségi vizsgálatot sem

lehetett tartani, miután a visszaélés fölfedezésével a
vizsgálattól minden tanuló visszalépett. Honnan e megdöbbentő jelenség, mely szinte a közélet kavargó piaczát
állítja szemeink elé ? Hiszen a régi iskolában is voltak
diákcsinyek, a melyekről kollégiumaink hagyományai
egész legendákat szőnek; de azok, még ha az iskolai
rend kijátszására irányultak is, erőtől duzzadtak, — míg
a mai visszaélésekben csak gyengeség nyilvánul. Talán
az ifjúság fizikai vagy szellemi gyöngeségét jelenti e
tünemény? Talán, mint a költő mondja: nincs magasra
vívó szenvedelme? Lehetetlen. Én nem hiszek a Rousseauféle elméletben, hogy, a műveltség haladásával az erkölcsi erő hanyatlása járna karöltve. A társadalomnak
az a laza erkölcsi felfogása, mely mindenütt a könnyű
boldogulást, a munkanélküli sikert keresi, mely nem
ismeri a munka és küzdelem gyönyörét, csak az elért
siker gyümölcsét élvezi, s mely a jogosulatlan ambicziót
és erkölcsi alap nélküli kapaszkodást is czélra vezeti, —
ütött rést az iskola falán, s a szülei ház és társadalmi
érintkezés útján behatolt az iskolába is, hogy megingassa
az ifjúság erkölcsi egyensúlyát s a kötelességérzet helyett a könnyű boldogulás vágyát oltsa szívébe. Egy
darab társadalmi kóranyag e jelenség az iskola testében,
melyet ki kell irtanunk a nevelés minden eszközével.
Az erkölcsi világrend követelményeit, hogy az erénynek
meglegyen a jutalma, a kötelességmulasztásnak meglegyen a büntetése, meg kell óvnunk legalább az iskola
eszményi világában, hogy ezáltal az életre is nemesítőleg hathassunk; különben az erkölcsi nevelés létjogosultságát veszítené el. A kötelességteljesítóst kell az
ifjúság lelkébe plántálnunk, hogy ez legyen iránytűje az
élet útjain ; akaraterejét kell edzenünk, hogy legyőzze a
rá váró feladatok nehézségeit; jellemét kell szilárdítanunk,
hogy a sors viharai alatt soha meg ne rendüljön. A régi
kálvinista iskolák egyszerű és szigorú erkölcsei, melyekre
nézve épen Sárospatakról és Debreczenből olyan megkapó képet fest Holmijában Bessenyei, e tekintetben is
sok tanulságot nyújtanak, s a ref. tanárság csak ősei
nyomdokában fog járni, ha legjobb igyekezetével munkálkodik az erkölcsi nevelésen.
Az év kimagasló tanügyi mozzanatai közé tartozik
tanügyi kormányunk néhány intézkedése is. Mindjárt az
iskolai év elején a hazai tanárság osztatlan örömével
találkozott az általa évek óta sürgetett gyakorlati tanárképzés lerendezése. Nagyon ideje volt. Huszonkét évig
állott e tekintetben középiskolai törvényünk vógrehajtatlanul, mialatt csak a budapesti tanárképző-intézet gyakorló-iskolája vezetett be néhány tanárjelöltet évenként
a tanítás munkájába; tanárjelöltjeink legnagyobb része
pedig — a nélkül, hogy saját egykori tanárainak mód-

szerén kiviü valaha mást látott volna — a főiskola
padjairól lépett tanári kathedrájára. Elvégre most a 12
tankerületi főigazgatóság körében a gyakorlati tanárképzésnek ugyanannyi állomása rendeztetett be állami
ösztöndíjakkal, a közvetlen állami vezetés alatt álló tanintézetekben. De hát miért csak épen ezekben ? Hiszen
azoknak a tanárjelölteknek jórésze felekezeti iskolákba
fog kerülni, melyeknek tanügyi szervezetével, eljárásával
és egész szellemével megismerkedniük fontos érdekükben
állana. Avagy talán a felekezeti középiskolák nem állanak azon a színvonalon, hogy a tanárjelölteket jövendő
hivatásuk munkakörébe bevezethessék? Ellenkezőleg,
nem egy felekezeti tanintézet jobban van berendezve
pedagógiai könyvtárral és a tanítás szemléltető eszközeivel, mint némely állami iskola; emellett a nevelő ós
fegyelmező hatású iskolai tradiczió évszázadokon át jobban megerősödött a felekezeti, mint az aránylag ifjú
állami intézetekben. Hazai közoktatásunk egysége, az
állami érdek azonossága pedig egyenesen megköveteli,
hogy a gyakorlati tanárképzés a megkezdett szűk körből állami költséggel a felekezeti iskolákra is kiterjesztessék. S egyetemes konventünk nemcsak a református
iskola emelését fogja munkálni, de nemzeti közoktatásügyünknek tesz vele szolgálatot, ha az államkormánytól
e követelmény megvalósítását sürgeti. A református iskolai szellem van olyan erős hajtása a nemzeti életnek,
hogy tanárképzésünkre is termékenyítőleg hathat.
Másnemű érzéssel, sok tekintetben visszatetszéssel
fogadta tanárságunk a közoktatásügyi kormánynak egy
másik nagyfontosságú rendelkezését, az érettségi vizsgálati
utasítást. Ez utasítás, melynek nevezetességéhez tartozik
az is, hogy a véleményadásra hivatott összes testületek
javaslataitól eltérően, az alkotmányos érzék hiányával
bocsáttatott ki, tudvalevőleg több tanulmányi ágat törölvén az érettségi vizsgálat tárgyai közül, e vizsgálatot
lényegesen megkönnyítette s ez által sok, tudományos
életpályára nem való egyén előtt nyitott utat a főiskolai
tanulmányokra. Az érettségi vizsgálatnak ilyetén megkönnyítését a nagyközönség természetesen tetszéssel
fogadja; de sokunknak a nemzeti tudományosság érdekéből erős aggodalmaink vannak iránta. Alig fér ugyanis
hozzá kétség, hogy a görög és német nyelvnek a gimnáziumi érettségi vizsgálatról való kiküszöbölése első
renden e nyelvekben és irodalmakban való jártasságát
fogja tanuló ifjúságunknak a mostani alacsony Színvonalnál is lejebb szállítani; de visszahatással lehet középés főiskoláink általános tanulmányi színvonalára is. A
görög irodalmi tanulmányok hanyatlása általában a tudományos műveltség alapjait gyöngíti, míg a német nyelv
iskolai elhanyagolása épen magyar fajunkat fogja mind-

Gavora és Hausner

Egyházfelszerelő és oltár építő műintézet. Úrasztalterítők, kelyhek,
borkancsók gyártása.

Budapest, IV., Váczi-utcza 41.

jobban elzárni a szomszédos nyugati műveltség gazdag
forrásaitól. Mindkét tanulmányi ág színvonalának alábbszállása pedig magyar nemzeti műveltségünket fogja
tartalmilag szegényebbé tenni, nemcsak a nyugat-európai,
de még a hazánk határain élő szász nemzetiségi kultúrával szemben is, holott a magyar faj asszimiláló erejének czéljából épen nemzeti kulturánk tartalmi gazdagítására kellene törekednünk. Bizalommal várjuk is a
nemzetünk magasabb kulturális érdekeit képviselő tanügyi kormánytól, hogy a mostani kétes értékű reform
helyett, a hivatott testületek véleményét követve, minél
előbb mélyebbre fog szántani, s minősítési törvényünk revíziójával kapcsolatban, a gyakorlati életpályákat az érettségi vizsgálattól függetlenné téve, magát e vizsgálatot
oly módon fogja rendezni, hogy általa a főiskolai tanulmányok és egész nemzeti tudományosságunk magasabb
színvonala is biztosíttassék.
Van még a legközelebbi napoknak egy kiemelkedő
eseménye, a melynek nagy jelentőségére rá kell mutatnunk. S ez törvényhozásunknak az a ténye, hogy a
felekezeti középiskolai tanárság fizetésének az állami
tanári javadalmazás mértékéig leendő kiegészítésére
300,000 koronát iktatott a f. évi állami költségvetésbe.
E fölemelő tény anyagi értékénél csak erkölcsi jelentősége nagyobb. A mit idáig annyiszor hangoztattunk, hogy
a felekezeti tanárság ugyanazt az állami feladatot teljesíti, ugyanazt a hivatást tölti be, mint állami szolgálatban
levő kartársaik, képzésük, képesítésük és munkakörük
teljesen azonos, — a mit elméletileg nem is vontak kétségbe, de gyakorlati alkalmazása csak óhajtás maradt:
azt az elvet most a törvényhozás szentesíti, midőn módot
nyújt arra, hogy a hazai középiskolai tanárság javadalmazása egyenlő színvonalon rendeztessék. Régi törekvések, régi remények kezdenek valóra válni. Mennyi áldás
fog e törvényből református iskoláinkra szállani: nem
tudom. De a felekezeti iskola kulturális szolgálatainak
mind jobban megnyilatkozó állami méltánylása biztató
képet tár elém, hogy az elválasztó falak a felekezeti és
állami tanárság közt lassanként leomlanak s a kiket
hivatás és munkakör összeköt, egyenlő elismerésben és
méltánylásban részesülve, egyek lesznek a magyar kultura szolgálatában. E biztató reménységgel ismételten
üdvözölve t. tagtársainkat, közgyűlésünket ezennel megnyitom.
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A bányász, midőn a sötét űrbe leszáll, lámpájának
fényénél keresi a nemes érczet. A kútásó sokszor nagy
s erős küzdelmek árán jut élvezhető vízhez. De mindkettő szívét boldogító öröm rezgi át, ha az első hasznot

nyújtó érczre talál, s a másik üdítő, egészséges vízre
lel a föld mélyében.
Ilyen nemes érczekkel megrakott bánya a szentírás, ilyen egészséges, tápláló vizet adó forrás a biblia,
a melyből a kegyelem vize folydogál s melyben az
örök élet koronájának drága gyöngyei vannak elszórva.
E gyöngyöket felismerni és összeszedni azonban nemcsak fáradságos, hanem a szedegetőnek sokszor előbb
magának kell átmennie az élet megpróbáltatásain, szenvedésein, hogy azoknak értékét megismerje és meg is
becsülje. Más szóval: csak a mélyen járó elmék, az
emberiséggel együtt érző nagy szívek fedezik fel és
ismerik meg azokat, midőn a gyönyörtől megittasodva,
a legszebb ékszer megnyerhetésétől lelkesíttetve, ezerek
és ezerek szívóben ébresztik fel az az után való vágyakozást ; míg a kis, a felületes elmék és érzéketlen szívek alig találnak a bibliában mást, mint köznapias mondásokat, szigorú erkölcsi törvényeket, melyek csak félelmet,
rémületet támaszthatnak a bűntől zaklatott szívben, a
halál által felzavart lelkiismeretben.
Azt mondják, hogy minden hasonlat sántit, s mégis,
hogy ennek, vagy amannak előnyét, vagy hátrányát felismerhessük, hogy a különbség annál szembetűnőbb
legyen, sokszor kell hasonlattal élnünk, úgy a természeti, mint a lelki világban. A művész, az iparos és
kereskedő által készített vagy forgalomba hozott tárgyak
jóságát illetőleg már sokszor teljes biztosítéknak tekintjük
az illetők jó hírnevét, tudva, hogy azok kezéből rossz,
silány munka nem szokott kikerülni; míg másoknak már
nevök visszarettent az esetleges vásárlástól. Szellemi
téren is elég ajánlat, legtöbbször, a név. Ha valakinek
szellemi termékét kezünkbe vesszük, — különösen, ha
attól már előbb is olvastunk valami maradandó értékest,
szívünk különös érzéssel telik meg: ismét olyan élvezetben lesz részem, a milyet csak ritkán nyerhetek meg.
így voltam én az előttem levő könyvvel.
Az I-ső kötet ezelőtt két évvel jelent meg, s én
vártam, mondhatom, epedve vártam a II-dik kötet megjelenését, mert ízlésemnek, egyéniségemnek megfelelőbb
predikácziós könyvet még nem olvastam, sem eredeti
magyar beszédekben, sem pedig a külföldi íróktól fordítottakban.
>
Várakozásom betelt, s örömmel, igazi élvezettel
olvastam végig az egész kötetet, mely 21 beszédet foglal magában. Ezek között adventi 1, böjti 1, nagypénteki
1, a többi közönséges.
A beszédek, az utolsó kivételével, 10—12 oldalra
terjednek, — míg a Jézus Krisztus változhatatlanságáról
szóló, a mely átdolgozáson nem ment keresztül, 22 lapra
terjed. Hogy e lényegtelennek látszó dolgot felemlítem,
azért teszem, mert ebből világosan láthatjuk, hogy Szalóczy
nemcsak fordított, de valóban dolgozott is, midőn e
beszédeket nyelvünkre átültette. Dolgozott, mert nem
könnyű dolog ám 22—26 oldalas beszédekből 10—12
oldal terjedelmű beszédeket készíteni és pedig úgy,
hogy a beszédek tartalmában zökkenés, a gondolatok

között az összefüggés hiánya észlelhető ne legyen. És
e beszédek mind kerekded egészet képeznek, a melyek
nemcsak tartalmuk gazdagságával, nemcsak a bibliából
ós az életből vett példák változatosságával tűnnek ki,
hanem szerzőnek, a bennök nyilvánuló tiszta, rendíthetlen hitének, Isten és az emberek iránt érzett szeretetének olyan kifejezői és bizonyságai, hogy a hallgató,
vagy olvasó lelkében, lehetetlennek tartom, hogy hasonló
érzelmeket ne ébresszenek. Az érzelmeknek mozgásba,
lüktetésbe hozása azonban nem volna elég, sem ezen,
sem más beszédeknél, hanem kell, hogy az észt is meggyőzzék, hogy aztán a gondolkodó én akaratát tettre is
indítsák. A mely predikáczióból e kellékek egyike vagy
másika hiányzik, legyen az bármily szép: építő hatást
gyakorolni nem fog, s az olvasóra vagy hallgatóra nézve
értéktelen; mert minden predikáczió annyit ér, a meny-*
nyit épít. E beszédek, hiszem, építeni fognak, mert mindeniknek a Krisztusban való élő hit a fundamentuma,
a melyen aztán az erkölcsi élet épülete nyugoszik.
A bevezetés egyiknél, másiknál kissé hosszú; néhol távolról kezdi, de logikus fejtegetésével mindig
rávezet az igazi tárgyra, a mely aztán megragadó és
felemelő példáival, az igazságoknak egymásra és egymás mellé halmozásával úgy hat a gondolkozó észre s
a kellemes, a megnyugtató után epedő szívre, mint
szomjazó földre az eső.
Igazán, nem csodálom, hogy mint Szalóczy az
előszóban mondja: ..kedves kötelességem, szíves köszönetet mondani azoknak a buzgó ker. nőknek, kik e
munka megrendelésével azon jóleső reményt táplálják
bennem, hogy végre mihozzánk is beköszöntenek azok
a kívánatos szép idők, a mikor majd egyéb olvasmányok
mellett az Isten igéje is helyet fog találni a díszasztalokon, — hogy a nők szívesen olvasgatják e beszédeket, mert nincs köztük egy sem, melyből a hányatott
és háborgó lélek megnyugvást, a zaklatott és bánkódó
szív vigaszt ne nyerne, s melyben az Isten és az ő
békéje után vágyakozó lélek meg ne találná azt, a mit
keres, a mire szüksége van."
A beszédek mindenike megérdemelné, hogy különkülön is jellemezzem és ismertessem; azonban elégnek
tartom azt, ha csak egyet mutatok be. Abból az egészet
megítélheti az olvasó.
Isten igazsága és szentsége egyfelől, az ember
bűnössége s ebből folyólag megérdemelt büntetése másfelől, felséges világításban tűnik előnkbe az „ígéret
földe" czímű predikáczióban.
Ennek gyönyörű bevezetésében magunk előtt látjuk
a küzdő, töprengő, hazáját és nemzetét szerető férfit,
az Isten hatalmas és kedvelt prófétáját: Mózest, ki
egyszer népét védi Istene előtt, majd az ő Jehováját
nyakas, megátalkodott népével szemben.
Sok viszontagság után kivezeti népét Egyiptomból,
s csak ezután következik rá igazán a küzdelem, a szenvedés ideje. „Negyven éven keresztül mindig talpon,
mindig ébren, fáradatlanul. . . . Végre ott volt előtte az

igéret földe, csupán a Jordán hullámai választák még
el attól. Az igéret földe 1 Óh hányszor megfordult e név
ajkain és gondolatában magános merengései közt, midőn a pusztai vándorlás álmatlan éjjelein a csillagos ég
alatt Jehovájával társalkodott 1 Ott vertek egykor sátortanyát Ábrahám és Jákób törzsatyák; sírdombjaik oda
várják Izráelt, s neki, Mózesnek is minden vágya oda
irányul, fáradságának minden jutalma meglesz, ha ott
hajthatja le fejét örök álomra. . . . Ekkor hangzott fel
az Úr szava: „Menj fel a hegyre, lásd meg atyáid országát, de te oda nem mégy be." . . . Neki oda nem
szabad bemennie. . . . Szíve pillanatra elfogódik e kínos
gondolattól; azonban, önmagát feledve, Izráel jövőjére
gondoL, s felbuzdulva szemléli azokat a helyeket, hol
Isten a maga szentélyét fel fogja állítani; azokat a völgyeket, honnan egykor a világ üdvének ki kell indulnia : északra Galilea távoli hegyeit, délen Betlehemet,
Móriát . . . és azt a magaslatot, hol egykor a kereszt is
emelkedni fog . . . s miután egy utolsó tekintettel átölelte azt a földet, mely után oly régóta epekedett :
Mózes lehajtja fejét és meghal."
Felosztása: I. mi mindnyájan vágyakozunk az ígéret földe után, de oda be nem mehetünk;
II. vizsgáljuk meg, hogy miért tagadja meg Isten
földi kívánságaink teljesítését?
„Boldog lennék, ha mostani elmélkedésem eloszlathatná szívetek keserűségét, s zúgolódás helyett a
megnyugvás szelíd érzését költhetné fel abban."
I. „E földön mindnyájan igéret földéről álmodozunk. Nincs köztünk senki, ki sokat ne várt légyen az
élettől és nincs senki, a kit az élet teljesen kielégített
volna. Mózes is igéret földe után vágyakozott, ámde Ő
előtte ez a föld egyjelentésű volt az Isten országával;
lelkét az Isten dicsőségének keresése, az igazság és
szentség diadalra jutása hevítette."
„Az igéret földében ti is új földet vártok, melyben az Isten országa fog megvalósulni az emberek között . . . napjainkban nagyon kevés azoknak száma,
kik igazságot szomjúhozva sóhajtoznának Isten országa
után . . . Az igéret földe rátok nézve a saját boldogságotok ; ezt kergetitek makacs kitartással, ezt sirattátok
később vigasztalan keserűséggel."
„Egykor mint ifjak nagy és szép jövőről álmodoztatok . . . tudni, szeretni, tenni, — volt életczélotok
. . . aztán egyszerre rátok zúdult a megpróbáltatás . . .
s felhangzott füleitekben a tilalom szava: „Te oda nem
fogsz bemenni!"
„Gyengéd női szivek, — ti a viszonzott érzelmek
boldogságáról álmodoztatok, . . . s nyertetek élettársat,
a kinek a ti örömetek az ő öröme, a ti fájdalmatok az
ő fájdalma. Ez volt igóretföldetek . . . És most? özvegyen, egyedül jártok azon szomorú úton, mely léptennyomon boldogtalanságotokra emlékeztet. Kedveseink
elvesztése, a sok csalódás! — Az igéret földe nem itt
lent van. Mi csak távolról köszönthetjük, s midőn már

azt hisszük, hogy küszöbén állunk, akkor megdördül Pedig sárospataki kollegáink, a tiszáninneni egyházkerület és a sárospataki intelligenczia mindent elkövettek,
felettünk egy hang: „Te oda nem fogsz bemenni!"
hogy szívesen hívott vendégeiket igazi magyaros vendégA II-dik részben felel: miért nem mehetett be
szeretettel lássák körükben. S a kik nemcsak jelentkezMózes, s miért nem mehetünk be mi is az igéret föl- tünk, hanem el is mentünk, nem is bántuk meg. Az ősi
dére ?
kollégiumot körüllengő nagy emlékek, a Hegyalja remek
„Mert Mózes is vétkezett, nem szentelte meg az tájai, hegyeinek fejedelmi nektárja, a gyűlés tartalmasÚr nevét. . . . Kérditek, miért hiusultak meg terveitek, sága és házigazdáink vendégszeretete bőven kárpótoltak
bennünket az utazás fáradságáért, nemcsak, hanem
a boldogságról szőtt álmaitok; az igéret földének hatáfelejthetetlenekké is tették előttünk a Sárospatakon tölrán miért szólalt meg a kérlelhetetlen hang: Te oda tött napokat. Sajnálkozni csak azoknak lehet okuk, a kik
nem fogsz bemenni! Az írás felel: mert bűnösök vagy- el nem jöttek s el nem jöhettek.
A vendégek zöme, Dóczi Imre elnök, Sinka Sándor
tok ; mert a bűnnel szennyezett föld nem lehet rátok
nézve a nyugalom, boldogság földje; mert Isten figyel- alelnök és S. Szabó József főjegyzővel élükön augusztus
26-án este érkezett Sárospatakra, a melynek vasúti állomeztetni, előkészíteni akar a vele való találkozásra.
másán a községi és főiskolai elöljáróság, a város intelAzért tagadja meg az igéret földére való beme- ligencziája és a már a kollégium falai közt levő ifjúság
netelt, hogy hitünket erősítse, s végül, hogy mindenről fogadta Őket. A város főjegyzőjének és dr. Meczner Sándor főiskolai közigazgatónak szívesen üdvözlő beszédeire
lemondva, szívünk egészen az övé legyen."
„. . . így nevel Isten az igéret földére, mely nem Dóczi Imre elnök adta meg a választ; azután pedig
kiki a maga vendégét halászta ki a tömegből s vitte
itt lent, hanem a mennyben van. Boldog, ki nem a
vendégszerető hajlékába. Az est homályos leple elfedezte
megpróbáltatások iskolájában találja meg az oda vezető szemeink elől a várost; pedig, a hogy másnap reggel
utat; de boldog az is, a kit életcsalódásai az égi haza láthattuk, a tanárság tiszteletére ünnepi díszbe öltözött.
ösvényére vezérelnek. . . . Függesszük szemeinket a mi A kollégium hatalmas, parkszerű kertjének bejárásánál
igéretföldünkre, melyet Jézus szerzett meg számunkra két, a Rákócziak színét mutató zászlótól és a kollégium
ormán lengő nemzeti trikolortól kezdve, zászlódíszben
szenvedése és halála árán. 0 mindnyájunkat hív oda.
úszott a város, jeléül a szíves vendéglátásnak s annak
Vajha egykor mindnyájan találkoznánk ott, a boldog a megbecsülésnek, a mellyel Sárospatak az iskolát és a
lelkek seregében, örökre egyesülve a szent, szent, szent tanárokat körülveszi.
Isten közösségében. Ámen."
Alig mostuk le magunkról az úti port, már szólt a
Egymás után kellene czitálnom, vagy vázlatosan hivogatás az ismerkedő-estélyre, a kollégium kertjében
mutatni be a szebbnél szebb beszédeket, de nem te- álló tornacsarnokba. A hivogatás nem is talált süket
fülekre, s a tágas csarnok rövid idő alatt zsúfolásig megszem. Ismerje meg mindenki e beszédeket, melyekben
telt vendégekkel és vendéglátókkal.- És folyt az ismera Krisztus lelke lüktet s élete nyilatkozik meg, hogy kedés, pataki és más vidékről való kollegákkal, vidáman,
azt a lelket szívják be templomainkban s érvényesüljön kedélyesen, egészen az éjféli órákig. S jól esett látnunk,
hogy nemcsak száraz férfi-társaság verődött össze, hanem
az egyesek életében.
Vajha Szalóczy minél előbb megvalósíthatná igé- többen elhozták magukkal feleségüket, leányaikat is,
úgy hogy egész szép hölgykoszorú ékesítette összeretét, hogy a III. kötetet is olvashatnék! Adjon neki jövetelünket.
Isten erőt a munkálkodáshoz, hogy Bersier lehetőleg
Másnap reggel az egyesület választmánya tartotta
minden beszéde, az ő szép átdolgozásában hazánkban meg ülését. S míg ez folyt, addig megnépesedtek az
is ragyogjon s nyerjen meg minden lelket a Jézus utczák s az ősi kollégium vendégekkel s szívesen üdvöKrisztusnak, „a, ki tegnap és ma ugyanazon volt, s mind- zölték egymást az ismerősök. Vidámak voltak az arczok,
csak az ég mutatott borongós ábrázatot, azzal fenyegetve,
örökké is ugyanaz leszen."
hogy elmossa a délutánra tervezett kirándulásokat és a
Keresztesi Samu.
fiatalság esteli tánczmulatságát.
Kilencz órakor megkondultak r a ref. templom harangjai, hívogatva bennünket az Úr hajlékába. A fő
utczának háttal álló, kissé eldugott templom mindnyájunkat meglepett, a mint belé léptünk, hatalmas méreteivel, tisztaságával, Ízlésességével. Helyet foglalva, egy
Az orsz. r e f . t a n á r e g y e s ü l e t V - d i k
kis lapocskán magunk előtt találtuk az istentiszteletnek
kinyomatott rendjét, a mely ezt mutatta: 1.) Orgona.
közgyűlése.
2.) Fohász. 3.) Ének: Ez új reggel stb. 4.) Bűnbevallás.
Régi, dicső emlékek által megszentelt helyen, a 5.) Ének: a 37. dics. 1-ső verse. 6.) Imádság. 7.) Enek:
sárospataki ősi kollégium falai között tartotta meg 5-dik a 37 dics. 2-dik verse. 8.) Intelem. 9.) Miatyánk. Áldás.
évi közgyűlését az orsz. ref. tanáregyesület augusztus 10.) Ének: a 37. dics. 3-dik verse. A legtöbben abban
27—28-án. A híres főiskola s a kies Hegyalja meghívása a hiszemben voltak, hogy ez Sárospatakon az istensok tanár és tanárné szívét megdobbantotta, s a jelent- tisztelet közönséges rendje, holott csupán Nóvák Lajos
kezők száma azt engedte remélni, hogy a sárospataki theol. tanár és főiskolai lelkész akarta vele bemutatni
gyűlés egyike lesz a legnépesebbeknek. Miért, miért a saját, de a konvent által mellőzött liturgia-tervezetét.
nem? — nem kutatom, de sajnálattal kell feljegyeznem, Az elég sok mozzanatból állott liturgia az 1—2 és
hogy a gyűlés nagy népessége felől táplált reménység 9—10 pont között még meg is bővült a sárospataki női
csak erősen megtépve vált valósággá, a mennyiben a egyházi énekkar két szépen előadott énekszámával és
jelentkezetteknek csaknem fele elmaradt a gyűlésről. így összesen 12 részre tagozódot, olyképen, hogy a
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2, 4, 8 és 9. pontok az úrasztalnál, a 6. pont pedig a
szószéken végeztetett Nóvák Lajos által. Nováknak szép
imádságai mindenek tetszését vívták ki. Nem úgy azonban a liturgia, a melyet, mint a szokott rendtől eltérőt,
erősen kritizálgattak. Én, a magam részéről, némi kis
rövidítéssel, el tudnám fogadni Nóvák tervezetét; de
szükségesnek látnám változtatni a közönség felállása és
leülése rendjén, mert az úgy, a hogy eddig szoktuk és
a hogy Patakon is tettük, fárasztó és nem vág hozzá
Nóvák liturgiájához. Kár, hogy Nóvák erre nem gondolt
s e felől nem instruálta a közönséget a kinyomatott
programmon. Ha megtette volna, kevésbbé lett volna
liturgiája visszatetsző.
Templomozás után a kollégium tágas oratóriumába
vonultunk fel, a gyűlés első napi programmjának letárgyalása végett. Dóczi Imre elnök ismét tartalmas, mélyen
járó, református ós országos tanügyünk újabb mozzanatait
felölelő beszéddel nyitotta meg a közgyűlést. Beszédét
lapunk vezető helyén találják meg olvasóink.
A megnyitás után az üdvözlések következtek. A
tiszáninneni egyházkerület és Zemplén vármegye küldöttségileg, az országos középiskolai tanáregyesület pedig
dr. Négyessy László titkár által képviseltette magát
közgyűlésünkön. Úgy volt, hogy ott tisztelhetjük az ősz
Kun Bertalan püspököt is; de bizony a nagy kor és a
velle járó gyengeség visszatartották a megjelenésben.
Maga helyett Fejes István sátoralja-újhelyi lelkészt, a
pataki főiskola algondnokát állította a kerületi küldöttség
élére, maga pedig egy valóban szép levélben küldötte
szíves üdvözletét. Fejes István a tiszáninneni egyházkerület, Dókus Gyula alispán Zemplén vármegye, dr. Meczner
Sándor a sárospataki főiskola, dr. Négyessy László az
orsz. középiskolai tanáregyesület nevében üdvözölték a
közgyűlést; majd felolvasták Kun Bertalan levelét,
dr. Beöthy Zsolt, Rombauer Emil, gr. Majláth József
és Nagy Barna üdvözlő táviratait Egyet azonban nem
hallottunk, — a kultuszminiszter megemlékezését. Nem
hihetjük, hogy az egyesület vezetősége meg nem hívta
volna a kultuszminisztert. S ha meghívta, talán követelőzés
nélkül is elvárhattunk volna tőle néhány üdvözlő, bátorító
szót, ha már maga nem jött, sem képviselőt nem küldött.
Nagyzás nélkül állíthatjuk, hogy a magyar református
tanárság működése felér a r. kath. legényegyesületek
működésének értékével. S míg ez utóbbinak jubiláris
ülésén ott szónokolt a kereskedelmi miniszter képviseletében
Szterényi államtitkár, addig a mi egyesületi közgyűlésünk,
úgy látszik, figyelembe sem vétetett, abban a minisztériumban, a mely a közoktatás ügyét van hivatva intézni, s a melynek jelenlegi vezetői oly nagy súlyt
helyeznek a hazafias és a valláserkölcsi alapokon nyugvó
nevelésre! Vagy talán a nevelés csak akkor fontos és
méltánylandó ott fenn, ha az a báró Barkóczy-féle értelmezésben hazafias és valláserkölcsi ?! S ha nem ilyen
értelmezésben fontos csak, — sohasem lett volna jobb
alkalom ezt kijelenteni, mint a ref. tanáregyesület közgyűlésén. De elmaradt. Ügy látszik, sok elmarad, a mit
pedig jó reménységgel vártunk az új korszak kultuszminiszterétől !
Az első napi közgyűlés hátralevő részét Sinka Sándor debreczeni főgimnáziumi és Radácsi György sárospataki theol. tanár felolvasásai töltötték ki. Sinka Sándor: „A tanáregyénisége és a tantervi utasítások" czím
alatt mutatta ki, érdekes visszapillantással a ref. iskolák
múltjára, hogy mily nagy jelentősége van a nevelő-tanításban a tanár egyéniségének s hogy ez miként érvényesülhet a tantervi utasítások keretében. Radácsi Görgy
a régi pataki diákéletről olvasott fel, igen érdekesen

írván le a diákság szellemi és anyagi életét. Élvezettel
hallgattuk végig; de részemről igen szerettem volna, ha
a pataki iskola keletkezését feltüntető bevezetésnek a
barátokra és az apáczákra vonatkozó részét elhagyta
volna, annyival is inkább, mivel voltak a gyűlésen olyanok is, a kiket, mint vendégeket, a múltnak eme sötét
emlékei kellemetlenül érinthettek. Kérem is a szerzőt,
hogy dolgozatának ezt a részét hagyja ki, ha az Évkönyvben megjelenik.
Délben a kerület és a főiskola vendégei voltunk.
Egyéb megfelelő helyiség híján (a főiskola nagy konviktusa még most van építés alatt) a tornacsarnokban
volt a vendéglátás, és pedig olyan vendéglátás, a melynek emléke nem fog eltörlődni lelkünkben. Vadat, halat,
mi jó falat s szem-szájnak ingere, hoztak elénk határtalan bőséggel, — s hogy csömör ne fogjon el bennünket, arról a főiskola pinczéje gondoskodott Hegyalja
nektárjaival. Hogy pohárköszöntőkben, hivatalosakban és
nem hivatalosakban nem volt hiány, azt szükségtelen
is említenünk.
Délutánra a főiskola, a város és a Rákóczi-vár
megtekintése volt programmba véve. A megeredt eső a
terv kivitelét megrontotta ugyan; de azért sokan voltunk,
a kik, daczolva az idővel, megtekintettük a várost is, az
Ősi várat is, sőt egy pár sziklapincze is feltárta előttünk
ajtajait és gönczi hordóiban rejtegetett kincseit. Ezt sem
feledjük el soha. Szíves vendéglátóink pedig fogadják e
helyen is köszönetünket!
Este a sárospataki Otthon-kör rendezett volna tánczmulatságot, főként a vendég tanárnék és tanárleányok
tiszteletére. A kedvezőtlen idő azonban tönkre tette a jó
szándékot, úgy hogy a közönség a főiskola kertjében
felütött sátorból kénytelen volt a tornacsarnok fedele
alá vonulni és ott tölteni el az estét.
A második napi gyűlésen S. Szabó József főjegyző
tette meg tartalmas évi jelentését, utána pedig dr. Gulyás
István referált a pénztár állapotáról. Majd Marton Sándor
kecskeméti főgimnáziumi tanár olvasott fel a középiskolai
reformtörekvésekről igen tartalmas dolgozatot. Felolvasása nyomán élénk vita fejlődött ki, melyben dr. Kristóf
György, dr. Mitrovits Gyula, Kiss Ernő, dr. Imre Sándor,
Kapossy Luczián, Bernáth Lajos, dr. Gergely György,
Nagy Sándor, dr, Gidyás István, Fejes István és Dóczi
Imre vettek részt. A vita végeredménye az lett, hogy
felhívták felolvasót arra, hogy dolgozata alapján állítsa
össze és a jövő gyűlésre terjessze be azokat a reformokat, a melyeket az iskolaszervezet és a tanterv változtatása nélkül is végre lehet hajtani.
A választmánynak Kincs Gyula alelnök által előterjesztett jelentése alapján örvendetes tudomásul vették,
hogy az iskolatörténeti adattár I. kötete, Thury Etele
szerkesztésében, az olvasókönyv I. kötete, dr. Gidyás
István és dr. Mitrovits Gyula szerkesztésében elkészült
és hogy az egyesületi kiadványok nyomatása tekintetében a Hegedűs és Sándor debreczeni könyvkiadó czéggel
kötöttek egyességet. Munkában van már az oknyomozó
magyar történeti kézikönyv is. Szintén örvendetes tudomásul szolgált, hogy Licz. Rácz Kálmán pápai főiskolai
vallástanár „Szövétnek" czím alatt protestáns ifjúsági
lapot indított meg, s a vállalkozót biztosította az egyesület erkölcsi támogatása felől. A középiskolai énektanítás ügyében a pápai gyűlésen kiküldött bizottság azt
javasolta, hogy intéztessék felterjesztés a konventhez
az énektanítási tanterv átdolgozása iránt. A javaslatot
el is fogadták; utasították azonban a bizottságot, hogy
önmagát szakférfiak által kiegészítve, dolgozza ki az új
tantervet, hogy az a konventhez felterjeszthető legyen.

Hogy az egyesület küldöttségileg kérte a közoktatásügyi
és a kereskedelmi miniszterektől a kedvezményes vasúti
jegyek megadását: élénken helyeseltek; de hogy eredmény még semmi sincs: élénk sajnálattal vették tudomásul.
Az indítványok során Kun Bertalan püspököt és
Fejes Istvánt egyhangú lelkesedéssel választotta meg a
közgyűlés az egyesület tiszteletbeli tagjaivá. Az egyesületi folyóirat kérdését a választmányhoz tették át, úgyhogy arra nézve már a jövő közgyűlésre tegyen propo
zicziót. Kimondták végül, hogy Kálvin János születésének 400 éves évfordulója alkalmából pályázatot fognak
hirdetni egy tanügytörténeti dolgozatra, a melynek a
kálvinizmus és a kálvinista iskolák hatásának kimutatása
lesz a feladata.
Örömmel vette tudomásul a közgyűlés, hogy az
egyesületet a jövő évre a kolozsvári ref. főiskola hívta
meg vendégéül.
A gyűlést Dóezi Imrének a kerület és a főiskola
szívességét megköszönő s mindkettőre Isten bőséges áldását kérő beszéde rekesztette be.
Délben ismét a kerület és a főiskola vendégei
voltunk, s az ebédnél újra felhangzottak a lelkes pohárköszöntők is, a melyek hálásan tolmácsolták az egyesület köszönetét, úgy a kerülettel, mint a főiskolával és
a sárospataki vendéglátó házigazdákkal szemben.
Az ebéd végeztével a társaságnak mintegy 50—60
tagja kirándulásra indult Sátoraljaújhelybe, Kazinczy
Ferencz lakó- ós nyugvóhelyére: Széphalomra ós II. Rákóczi Ferencz szülőházához : Borsiba. A kirándulás vezetője Dókus G-yula alispán volt, a kinek szíves gondoskodásaiért méltó, hogy köszönetet mondjunk. Vasúton
menvén Sátoraljaújhelyre, innen kocsikon tettük meg a
valóban kellemes kirándulásokat. Széphalmon, Kazinczy
sírjánál Márk Imre hajdúnánási tanár mondott rögtönzött,
de rögtönzött volta mellett igen szép beszédet, a mely
után koszorút tettünk a sírra az egyesület nevében. Borsiban, a Rákóczi Ferencz születését megörökítő emléktábla előtt dr. Nagy Zsigmond debreczeni tanár mondott
lelkes, hazafias beszédet, a mely után a Himnuszt énekeltük.
Mindezek után megkezdődött az oszladozás, a
szélrózsa minden irányában, a kolozsvári viszontlátás
reményével. Voltunk azonban egynéhányan, a kik még
nem tudtunk megválni Pataktól és szíves vendéglátóinktól.
Még harmadnapra is ott maradtunk. S nem is bántuk
meg. jRadácsi kollegánk, a kinek az egész rendezésben
oroszlánrésze volt, meghívott bennünket a kollégium
Király-hegyi szőlejének megtekintésére s egy kis szőlőbeli uzsonnára. És ez a harmadik nap, élvezeteivel, kellemes szórakozásaival nem maradt mögötte a két előzőnek. Kedves emlékét hálásan őrizzük lelkünkben!
S hogy krónikánk teljes legyen, ide jegyezzük
emlékezetnek és tanulságnak okáért a megjelentek statisztikáját, nem szólva természetesen a pataki iskola
tanárairól, a kik, csekély kivétellel, mind otthon voltak,
hogy bennünket szívesen láthassanak. — Jelen volt:
1. Dunamellékről \ a budapesti theol. akadémiáról 2, a
főgimnáziumról 1, Halasról 2, Nagykőrösről 2, Kecskemétről 6, Gyönkről 2, Kunszentmiklósról 2, összesen
17 tanár; 2. Dunántúlról:
a pápai theol. akadémiáról
2, a főgimnáziumból 4, összesen 6 tanár; 3. Tiszáninnenről:
Miskolczról 4, Rimaszombatból I, összesen
5 tanár (nem számítva a sárospatakiakat); 4. Tiszántúlról : Békésről 4, Debreczenből 15, Hajdúböszörményből 1, Hajdúnánásról 6, Hódmezővásárhelyről 7, Kisújszállásról 1, Mármarosszigetről, a jogakadémiáról 1, a

főgimnáziumból 2, Mezőtúrról 2, Szatmárról 3, őszesen
42 tanár; 5. Erdélyből: Kolozsvárról (főgimn.) 4, Nagyenyedről 4, Marosvásárhelyről 8, Zilahról 3, Szászvárosról
1, Szepsiszentgyörgyről 1, összesen 21 tanár. Képviseletlenül maradtak: a kecskeméti és debreczeni jogakadémia, a debreczeni és kolozsvári theol. akadémia, a
csurgói, karczagi és székelyudvarhelyi főgimnázium, a
nagykőrösi és pápai tanítóképezde.
Fogadják a tiszáninneni egyházkerület, a sárospataki főiskola, a sárospataki kollegák és a vendéglátók
e helyen is hálás köszönetünket. Legyen mindnyájunkon
Istennek áldása!
H. L

A felsőszabolesi r e f . e g y h á z m e g y e
értekezlete.

lelkészi

A felsőszabolcsi egyházmegye lelkészegylete aug.
23-án tartotta szokásos közgyűlését Kisvárdán, elegendő
számban és végig élénk érdeklődés mellett. A gyűlés
előtt szokásos istentiszteleten Kovács Lajos helybeli
lelkésztársunk prédikált alkalomszerű tárgyról, eszméitető
tartalommal, lelkes előadásban. Somogyi József elnök,
gyűlési megnyitójában, nagyon komoly húrokat pengetett:
a lelkészi kar általános társadalmi súlyának mai csekély
színvonaláról emlékezvén és emlékeztetvén. Példákul felhozta, hogy főrendiházi püspökeink közül egyet sem
érdemesítettek semmiféle bizottságba, holott ellenkezőleg
van a r. kath. és gör. kath. püspökökkel; aztán ha valamely fontos tanügyi reformról van szó, vezető papjainkat
nem is értesítik, csak utólag rendelik el az alkalmazkodást ; legközelebb az 1848: XX. t.-cz. alapján történt
prot. egyházi államsegély ügyében is, csupán saját feje
és szíve sugallata után ment a miniszter s egyszerűen
tudomásul hozta tervezetét. Lejebb szállva a társadalmi
élet kisebb munkaköreibe, lelkészi karunk alig jelentkezik a vármegye közigazgatásában, holott például a
mi megyénk ezelőtt határozott kálvinista szellemű volt,
most pedig több esetben egyházi érdekeink ellen működik a megye, holott ha papjaink kellő számban volnának
közgyűlési tagok a megyén, kellő súlyt adhatnának
érdekeinknek. S így tovább, még egyes községekben is,
hol papjaink hajdani vezető és irányító befolyása nagyon
meggyengült. Sőt az a bolond dolog is megesik velünk,
hogy mi paptársak rontjuk egymás erkölcsi súlyát kicsinylő elégedetlenségünkben, holott a Krisztus lelkének
egybeforrasztó hatása ós ereje a gyengékből is erőset,
a kicsinyekből is nagyot formál és érvényesít. S így
tovább . . .
Hát bizony jó ezekről gondolkozni, szélesebb körben is.
Tárgysorozat első pontja, kegyeletes visszaemlékezés volt néhai Tomory András szabolcsi lelkész életére,
illetve azon jelentős eredmények okainak feltüntetése
egy krisztusi lelkészben, mely eredmények jelzik épen
a krisztusi lelket. Altalános óhaj volt, hogy ez emlékbeszéd kerületünk lapjában tétessék közzé.
Következett a kitűzött pályakérdésre érkezett két
pályamunka bírálatának felolvasása. Bírálóbizottság a

két konfirmácziói káté közül egyiket sem találta a ma
használatban levőknél jobbaknak, bár kellő ügyszeretetet
és utánnézést tanúsított különösen az egyik pályamunka.
S mivel ilyen konfirmácziói káté készítését egyházkerületünk vette kezébe, e pályakérdés újra kitűzését mellőztük.
Új pályatételül elfogadta közgyűlésünk a Választmány javaslatát, mely szerint két tétel tüzetett ki. És
pedig: írja le a lelkész, hogy mit tett egyházában a
hitélet külső, avagy belső előbbvitele érdekében, vagy
valamely jelentkező baj megszüntetése végett, jutalma
50 kor.; aztán: Bibliamgyarázat Máté V : l —17. versek
felett, jutalma 50 korona.
Ezután az előadói vélemény és javaslat következett, a
Kálvin-szövetségbe belépés ügyében. Nem sokat kellett
ajánlgatni, mindnyájan éreztük szükséges és hasznos voltát
azon czéloknak és eszközöknek, melyeket nevezett szövetség
alapszabályában meghatározott, különösen összemérve a
mi ker. társadalmi életünket műveltebb külföldi hittestvéreink élettevékenységével, az egyénre és egyetemesre
ható áldásokkal, s így egyhangú lelkesedéssel végeztük
a tagul belépést és ajánljuk másoknak is.
Nem volt ily egyhangú vélemény a parókhiális könyvtárak ügyére vonatkozólag. Nem mintha nem kellene ilyen
is, hanem főként, mert a konvent egyszerűen elrendelte a
10 koronák befizetését. Hol van megállapítva azon joga
a konventnek, kérdezték többen, hogy az egyházakra
egyszerűen bizonyos adófizetést rendel? . . . Se kérd,
se hall, csak elrendeli, holott p. o. a mi kerületünk sem
nyilatkozott e kérdésben, illetve be se várták a nyilatkozatát. Ezt a kérdést, mint sérelmet, áttették a legközelebbi egyházmegyei közgyűlésre. Aztán — hogy ezt
se hallgassuk el — mindig ólálkodik bizonyos suttogó
gyanú, a parókhális könyvtárak részére már készen levő
s másként nem érvényesülhető művek érdekében . . .
Ezt igyekezett eloszlatni esperesünk, mint egyházkerületünk parókhiális könyvtárbizottságának elnöke, emlékeztetve az elnöki megnyitó vonatkozó passzusára, hogy
ime magunk-magunk ellen, puszta gyanúval stb. . . .
Azonban a megnyugtatás nem egészen sikerült.
Majd az egyes körök némely indítványai olvastattak
és pedig első sorban bizonyos egyöntetű fegyelmi szabályrendelet készítése az egyes egyházakban felmerülő oly
részletek érdekében, mely részletre vonatkozólag, egyházi
törvényünk fegyelmi szakaszában nincs körülírás, lilénk
vita támadt e téma körül, de befejezetlen vita, a miért is
egyelőre levétetett a napirendről. Úgyszintén hangos
tárgyalásban volt része egy másik köri indítványnak:
a folyvást kísértő Szent István-napi egyetemes ünnepség
erőszakolása ügyében. A dolog úgy áll, hogy daczára a
kir. Kúria döntvényének ez ügyben (3882—.1904. B. sz.),
még most is hirdetik és doboltatják előre sok községben,
hogy senki ne merjen semmiféle mezei munkát végezni,
mert ez országos ünnep és minden munka szünetel s nemcsak
pénzre büntetik a dolgozni merőt, hanem be is zárják ! íme,
hogy kevés vizet zavarunk a vármegyei közgyűléseken,

holott a főispántól elkezdve csaknem egész vármegyei
tisztikarunk vastagnyakú keresztvíz szerint és kálvinista
jegyzők, kálvinista birók futkosnak a veresbetűs napok
után !! . . . holott az egyesegyedíili ker. ünnep : a vasárnap, nemcsak a hét napjai közt, hanem megbecsülés
dolgában is, bizony-bizony utolsó helye kerül II E körül
forgott élénk vita, a mely végre is az egyházmegyei közgyűlés elé utaltatott, hogy mint nyomósabb testület, tegyen
valamit ez ügyben.
E fontos dolgok és élénk tárgyalások elég időt
vettek igénybe, holott nagyfigyelmű és nagybuzgalmu
esperesünk még több fontos tárgyra hívta fel az érdeklődést, igy a reménytkeltő hárommilliós dotáczió felhasználásának sorrendjére; hanem hát — bár a lélek kész, de az
éhes test erőtelen lévén — délutáni 2 óra felé abbamaradt
a tárgyalás . . . a remélt jövő gyűlésig ós gyűlésen.
Általában nagyon hasznosak volnának az ilyen
gyűlésezések és szükségesek is, főként ha komoly és
fegyelmezett értelemmel, közérdekű, szeretetteljes türelemmel tárgyalunk.
A mi gyűlésünk elég tanulságos volt, s a fehérasztalnál is szinte folytatását élveztük a magasabb jelentőségű elvi dikczióknak, az összetartást és ker. szocziális
munkásságot emlegetvén.
Andrássy
Kálmán.

KÜLFÖLD.
Külföldi

szemle.

Bajorországban a vallás- ós közoktatásügyi tárcza
tárgyalása alkalmával súlyos panaszok merültek föl a
bajor protestánsok válságos egyházi helyzete s főleg a
lelkészek javadalmazásának hiánya miatt, a minek eredménye nem lehet más, mint a vallásos egyházi és erkölcsi
élet lazulása az egyházban, a családban és a társadalomban. A lelkészi javadalom törzsalapja 2000, legmagasabb
fizetési fokozata 3440 s korpótléka egyenként 180 kor., a
mi mindenesetre csekély a prot. Németországban. (Nálunk
az is elég volna!) Ennek a helyzetnek tulajdonítandó az a
körülmény, hogy a theol. studium is apadóban van Bajorországban. A közoktatásügyi miniszter egyes képviselők
feljaj dúlás ára azzal válaszolt, hogy nem állami, hanem
egyháztársadalmi úton kell segíteni a bajokon. A prot.
lelkészekkel szemben az állam csak „fakultatív" viszonyban lehet. Mint olvasom, a kötelező egyházi adó már is
útban van. A képviselők köziil többen szólottak a lelkészi javadalmazásnak államsegéllyel való emelése mellett. A mire némely körökben nálunk is törekszenek:
egy külön prot. papi előadói állásnak a közoktatásügyi
kormánynál való létesítésére, azt az állást Bajorországban — úgy látszik, nem sok elismeréssel — Preger főegyházi tanácsos tölti be.
Németország összes tartományegyházaiból a luth.
O-ottesJcasten (Funcke alkotása) czéljaira az elmúlt évben
mindössze 117,455 márka folyt be, ós pedig Bajorországból
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17,742, Braunsveigból 869, Elszász-Lotharingiából 11,586,
Hamburgból 10,461, Hannoverából 15,990 + 2969, Lauenburgból 578, a lippei luth. segélyegylettől 446, Mecklenburgból 10,951, FelsŐ-Hassziából 668, Oldenburgból 462,
Reussből 1610, Szászországból 31,712, Slesvig-Holsteinból 6321, Thüringiából 1815 és WtirttembergbŐl 3275
márka, mely összegekből mémet diasporális egyházközségek felsegélyezésére fordított 21,011, szabad német ev.
egyházakra 14,459, Ausztria-Magyarországra (a hol nagy obbára tót ajkú ifjakat is segélyez) 38,284, a többi
európai országok luth. egyházközségeire 10,184, az Európán kivül fekvő országokra 11,293, a papok és tanítók
kiképzésére 5304, s egyéb czélokra és közigazgatási
költségekre 18,975 márkát. Ismeretes, hogy ez a különben
szűkebb felekezeti irányban, de azért igen áldásosán
működő német evang. segélyegylet bizonyos tekintetben
konkurrense a szabadelvűbb irányú általános prot. német
Gusztáv Adolf-egyesületnek, sőt volt idő, a midőn bizonyos animózitással is viseltetett vele szemben. Mi a
magunk részéről ennek a segélyegyletnek a Gusztáv
Adolf-egyesületbe való beolvadását óhajtanok, mert egyházi téren is, s itt különösen, igaznak és valónak bizonyul az, hogy az egyesülésben van az erő.
Hooesbroech gróf, a protestánssá lett lelkes és agilis
exjezsuita, több önálló művében, röpirataiban és a sajtóban gyakrabban villogtatja a protestáns polemika fegyvereit. Az ultramontánizmust és annak aknamunkáját
nálánál jobban senki sem ismeri. Több ízben le is álczázta
annak felette veszélyes önző politikai czéljait. Tizenhárom
év óta vitatja irataiban és magvas szónoklataiban a vallási katholiczizmus és a világi politikai klerikális ultramontánizmus közötti elvi különbséget, s keresi a Rómaellenes keresztyén egyházak és egyházi árnyalatok között
az érintkezési pontokat. Híve a lelkiismereti szabadságnak, erős ostorozója a klerikálizmus összes nemeinek,
de azért végezéljában a békét és nem a küzdelmet, nem
a ker. vallásfelekezetek közötti viszálykodást keresi és
munkálja. E nemben egyik legjobb újabb műve „Moderner Staat und römische Kirche" czím alatt ismeretes.
Hogy az ultramontán sajtó őt minduntalan támadja, sőt
olykor erősen inzultálja, azon épen nem csodálkozunk,
ha tekintetbe vesszük azt a körülményt, hogy az ultramontánizmus kifelé vallásnak és felekezetnek mutatja
be magát. Egyházpolitikai rendszere és tendencziája
lépten-nyomon összezavarja a vallást a politikával, az
evangóliomot a pápai uralommal s a hazafiságot (nálunk
is a néppártban) Róma érdekeivel.
A német ev. nőegylet ez évi nagygyűlését a mult
hónapban Nürnberg városában tartotta. Az ünnepi szónoklatot Scholler, a német általános belmissziói egyesület
lelkésze tartotta, ki János 20:14—18. v. alapján meggyőzően
fejtegette a nőegylet áldásos munkásságát az egyént és
társadalmat megtartó és fejlesztő evang. keresztyénség
szolgálatában. A közgyűlésnek egyik legfontosabb határozata az volt, hogy állandó bizottságot nevezett ki az
erkölcsi állapotoknak komoly és alapvető tanulmányozá-

sára s az erkölcstelen beszédek és képek szennyének
gyökeres kiirtására az egyénből és a közéletből. Behatóan foglalkozott továbbá a közgyűlés az elesett vagy
fogságba került nők lelki gondozásával, a mit első sorban a keresztyén nők kötelességének deklarált. Figyelmet
fordított a női munkás-ügy tanulmányozására és bajainak
lehető enyhítésére vagy eloszlatására is. Mi több, a ker.
iparmozgalom ápolása és fejlesztése sem kerülte el figyelmét. Zártkörű üléseiben a felsőbb leányiskolák reformjaival s az ev. népiskolák szervezésével és fejlesztésével
foglalkozott. íme a német ev. nők egyháztársadalmi
munkássága az evangéliom szolgálatában. A mi nőegyleteink tanulhatnának tőlük buzgóságot és áldozatkészséget.
Az anglikán egyháznak két eminens veszélye a
túlhajtott ritualizmus s a pápás rendi mozgalom térfoglalása. Aritualizmus komoly és eminens veszedelmének alapos
tanulmányozása czéljából a kormány egy állandó bizottságot nevezett ki, a melynek jelentéséből a ritualizmus
óriási térfoglalása tűnik ki. Igen sok templomban, úgy
halljuk, a kommuniónál túlságos nagy számmal szerepelnek a lélek- és életnélküli imák ós szertartások, a
mise szolgálata s a megszentelt ostya imádása. Az úrvacsorai ünnepélyeken egyedül fungál a pap, s a hívek
segítségül hívják Máriát és a szenteket, s imádják a
képeket és a kereszteket stb. S miután többen a püspökök között is a ritualistákhoz tartoznak, azért a kormánynak velők szemben a ritualizmus kiküszöbölése
tekintetében igen nehéz a helyzete. Mi több, az alsóházban többen az állam és az egyház teljes elválasztásával is fenyegetőztek. A mi pedig a kolostorok szaporodását illeti, úgy statisztikailag beigazult, hogy 1850-ben
Angliában csak 11 s 1904-ben már 305 kolostor volt,
s a rendeknek Francziaországból való kiűzetése óta azok
száma még emelkedett. S az alsóház mégis elutasította egyik
képviselőnek azt az indítványát, a mely szerint a rendek
megtelepedésének ügye nagyobb mértékben volna megfigyelendő és hathatósabban megrendszabályozandó.
A berlini tudományegyetem jövő tanévi rektorának :
Kaftan Gyulát, az ismert nevű dogmatikai tanárt és
írót választották. O az egyetem 97-ik rektora s a 14-ik
theologus, ki ezt a díszes tisztséget az egyetem fennállása óta betöltötte. Kaftan elődjei a theologosuk közül
voltak: Schleiermacher 1816., Marheinecke 1817/18., és
1831/32., Strauss 1833/34., Twesten 1850/51., és 1860/61.,
Borner 1864/65., Dillmann 1874/76., Kleinert 1885/86.,
Pfleiderer 1894/95. és Harnack, az illusztris dogmatörténetíró az 1900/1901. tanévben.
Marburgban első ízben lesz ez idén theologiai szűnnapi tanfolyam. Október havában nyílik meg. Azon
Herrmann, a nagyhírű rendszeres theologus és ethikai író
„A jelenkori dogmatika feladatáról példákkal illusztrálva",
Jülicher „Ujabb szempontok az evang. történetek hagyományainak kritikájában" (Wrede, Wellhausen és Harnack
műveire való utalással) és Weiss „Az újszövetségi krisztologia keletkezése az újabb vallástörténeti kutatás fényénél tekintve" czím alatt tart előadást. A szűnnapi

tanfolyam szervezői között a friedbergi, herboni és hofgeismari papi szeminárium elöljárósága s a kasseli, hesseni, nassaui és majnai frankfurti egyháztanács kiválóbb
gyakorlati theologusai is szerepelnek. A mi sok közigazgatási terheink és gondjaink mellett nem ártana ilyen
szűnnapi tanfolyamokat nálunk is berendezni. Emelné'az
a theol. tudomány iránti érzéket a mi lelkészeinkben.
Eperjes.
Dr. Szlávik Mátyás.
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EGYHÁZ.
A bányakerület új püspöke. A bányai evang.
egyházkerület kiküldött bizottsága f. hó 1-én bontotta
fel a püspöki állásra beadott szűkebbkörű szavazatokat.
Az első szavazáson Scholtz Gusztáv budai esperes-lelkész ós Szeberényi Lajos kapván a legtöbb szavazatot,
közöttük kellett a döntésnek megtörténnie. A bizottság
konstatálta, hogy a beérkezett 355 szavazatból Scholtz
Gusztávra 217, Szeberényi Lajosra 138 szavazat esett
és igy 79 szavazattöbbséggel Scholtz Gusztáv lett a
bányai evang. egyházkerület püspöke. — Scholtz Gusztáv 1842. aug. 1-én született Eperjesen. Középiskoláit
és a theologiát szülővárosában végezte. A külföldi egyetemek látogatása után 1866-ban szenteltetett lelkésszé
és a budai evang. gyülekezet segédlelkészévé lett. 1868
—1873-ig a gölniczbányai gyülekezet lelkésze volt, s
1
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ekkor a budai gyülekezet választotta lelkipásztorává.
Az egyházi életben tevékeny részt vett, s a bányai egy^
házkerület 1904-ben főjegyzői székébe emelte. Bachát
Dániel püspökké választatása s annak a pestvárosi egyházmegye esperesi hivataláról lemondása alkalmával
esperessé választatott. Működött az irodalom terén is,
és több beszéde jelent meg a Papp Károly budapesti
ref. lelkész által szerkesztett, „Kalászok az élet kenyeréhez" cz. gyakorlati folyóiratban. Mint lelkészt buzgónak, mint embert rokonszenvesnek s kifogástalan hazafinak ismerjük, s épen ezért a legszívesebben üdvözöljük
a püspöki tisztben. Adja Isten, hogy vezetése, működése
kerülete és az egész magyar evang. egyház felvirágoztatására szolgáljon !
A dunáninneni evang. egyházkerületben aug. 22.
és 24. napjain folytak le Pozsonyban a gyámintézeti, papi
értekezleti és kerületi közgyűlések. A gyámintézet aug.
22-én délelőtt ülésezett Láng Lajos felügyelő és Raab
Károly esperes elnöklete alatt. Az intézet ez évi eredménye jóval kedvezőbb a tavalyinál. A gyűjtés főösszege
meghaladta a 6700 koronát. A 800 koronás szeretetadományra Szulykót hozták javaslatba, s ezenkívül a
pozsonyi diakonissza-intézetet 200 koronával segélyezték,
13 gyülekezetnek pedig 100—100 koronát adományoztak.
A 22-én délután megtartott lelkészi értekezlet első sorban a pogány-misszió, másodsorban az egységes liturgia
kérdésével foglalkozott. Ohajtandónak jelentették ki,
hogy a lipcsei missió közgyűlésein a kerület rendesen
képviselve legyen. A liturgia egységesítése felett hoszszabb vita volt, pro és contra s kimondották, hogy a
kérdés még tanulmányozásra szorul. A kerületi gyűlést
23-án Laszkáry Gyula felügyelő nyitotta meg hosszabb
beszéddel, a melyben a 4 8 : XX. alapján igért államsegélyt illetőleg hangsúlyozta, hogy azt csak törvényszerű
biztosítás mellett tekinthetjük állandósítottnak. Majd a
folyton előre nyomuló ultramontánizmusra és az ellene
való védekezésre hívta fel a figyelmet. Indítványára
kimondta a gyűlés, hogy a kerület küldöttségileg fogja
magát képviseltetni a hajdúböszörményi Bocskay-szobor
leleplezésén. Baltik Frigyes püspök jelentésének meghallgatása után a 48. XX. végrehajtására vonatkozó kormánynyilatkozatot tárgyalták és egyhangúlag elfogadták Beniczky
Árpád indítványát, a melynek lényege az, hogy a kerület
örömmel veszi ugyan tudomásul a kormány nyilatkozatát,
de az igért 3 millióval az államnak a prot. egyházakkal
szemben fennálló kötelezettségét leróttnak nem tekinti
és felterjesztést intéz az egyetemes gyűléshez az iránt,
hogy a teljes garanczia végett a kormány kijelentéseknek
már most előzetes törvénybefoglaltatása iránt tegye meg a
szükséges lépéseket. Az iskolaügyi jelentések során a
hitoktatók tiszteletdíját az elemi fokon óránkónt 50, a
középiskolai fokon 100 koronában állapították meg. A
kerületi tanítóképző felállítása kérdését véleményadás
végett letették az egyházközségekhez. A debreczeni prot.
egyetem ügyét nem támogatják, mert könnyebben megvalósíthatónak tartják az állami fakultások mellett a lelkészi és tanári szemináriumok és otthonok létesítését. A
zsinatot illetőleg újból kijelentették, hogy annak összehívását nem látják sürgősnek. A nyugdíjintézetre vonatkozó pozsonymegyei indítványt elfogadták, csupán a magasabb osztályú nyugdíjszerzés ellen támadt erős ellenzék.
A megejtett általános tisztújításon megmaradtak a régi
tisztviselők, azzal a különbséggel, hogy a távozó főjegyző
helyébe dr. Trsztyénszky Ferenczet, a levéltárnoki állásra
pedig Hörk Józsefet választották meg. A Baldácsy-bizottságba báró Prónay Dezsőt, Baltik Frigyest, Láng Lajost
és Laszkáry Gyulát küldötték ki.

Templomszentelés. A nyárádi (Dunántúl) ref. gyülekezet aug. 26-án szentelte fel renovált templomát, a
melyhez egészen új tornyot építtetett. A felszentelő istentiszteleten a gyülekezet lelkipásztora: Györy János
mondotta az alkalmi imádságot s tartotta az egyházi
beszédet. Mint a hitbuzgóság szép példája említendő
fel, hogy az Úr hajlékának renoválásához a gyülekezet
nőtagjai 575 koronát adakoztak össze.
Egyházmegyei választások. A gömöri ref. egyházmegye bizottsága aug. 27-én bontotta fel az esperesi
hivatalra és egy világi tanácsbirói állásra beadott szavazatokat. A szavazás eredmónyeképen az esperesi
állásra, csaknem egyhangúlag (3 szavazat kivételével),
Csabay Pál balogi lelkész, egyházmegyei tanácsbiró; a
világi tanácsbiróságra pedig a szavazatok többségével Csizi
Molnár József egyházmegyei ügyész választatott meg. —
A barsi ref. egyházmegyében aug. 29-én volt a lelkészi
főjegyzői és a lelkészi és világi tanácsbirói állásokra
beadott szavazatok felbontása. Mind a három tisztségnél
erősen megoszlottak a szavazatok, de mégis kikerült az
abszolút többség. Ilyen módon a főjegyzőségre és a
lelkészi tanácsbiróságra Bihary Kálmán pozbai lelkész,
a világi tanácsbiróságra pedig Kádár Kálmán választatott meg.
Új kultuszminiszteri államtitkár. A hivatalos lap
közlése szerint a király kultuszminiszteri államtitkárrá
Tóth János országgyűlési képviselőt nevezte ki. Tóth
János, politikai tekintetben a függetlenségi párthoz
tartozik s mint képviselő leginkább a katonai kérdések
körében mutatott fel nagyobb tevékenységet. Vallására
nézve református, s mint ilyen, a heves-nagykunsági
egyházmegye életében vitt tevékenyebb szerepet.
Egyházi életünk sötét foltjai. Nem szívesen tekintünk ezekre, különösen ha azok okozzák azokat, a kiknek a világ világosságainak kellene lenniök. De a közérdek szolgálata megköveteli tőlünk, hogy ne csak
meglássuk őket, hanem teljes erőnkből törekedjünk eltüntetésükre. Ez a kötelesség kényszerít bennünket, hogy
a békési ev. egyházmegye törvényszékének legközelebb
hozott ítéletéről és a kolozsvári ref. gyülekezet belső
zavaráról megemlékezzünk. Már említettük a békési
evang. egyházmegye gyűlése kapcsán, hogy az egyházmegye fegyelmi vizsgálatot rendelt el pánszláv üzelmeik
miatt Hrdlicska Lajos tótkomlósi lelkész és Sztik Gyula
szintén tótkomlósi tanító ellen. Az egyházmegye bírósága,
a lefolytatott vizsgálat után, a mult héten ítélkezett
ebben az ügyben. S miután a vizsgálat igazolta a panaszokat, a bíróság mind Hrdlicskát, mind Sztiket hivatalvesztésre ítélte. Az ítélet szigorú, de igazságos. S az
evangélikus egyház, a mikor kánoni vétségnek minősítette törvénykönyvében a hazafiatlan magatartást és ezt
a törvényt kérlelhetetlenül alkalmazza, csak mindnyájunk
elismerését érdemli ki. — A második sötét folt a kolozsvári. Utóbb már úgy hallottuk, hogy az Irsay József
elmozdíttatása nyomában támadt zavarok csillapodóban
vannak. De most újra azt olvassuk és halljuk, hogy a
szomorú ügynek nemcsak hogy nincs vége, sőt az elégedetlenek, élükön az elmozdított lelkésszel, egészen
külön gyülekezetté szerveződnek. Elhatározták, hogy egy
az elégedetlenek közé tartozó gazda csűrében fognak
istentiszteleteket tartani ; sőt az első istentiszteletet már
meg is tartották, a melyen maga a hivatalától elmozdított Irsay József végezte a papi szolgálatokat. A birói
ítélet ellen való eme kihívó magatartás és a gyülekezet
békéjének ilyen megrontása után nem tehet egyebet
az egyházmegye és a kerület, mint hogy levegye a beszennyezett palástot Irsay József vállairól.

István király-napi erőszakoskodás. Mint a Sárospataki Ref. Lapok legutóbbi számában olvassuk, Tiszaluczon, a mely csaknem teljesen református község, az
István király napján a mezőn dolgozó ref. gazdákat a
csendőrök karhatalommal verték ki a munkából, nemcsak, hanem a szerencsi járás szolgabirája pénzbirsággal
is sújtotta, mint a nemzeti ünnep megrontóit. Az ilyen
esetek minden esztendőben előfordulnak, daczára annak,
hogy a vasárnapi munkaszünetről szóló törvény, a melybe
csak a képviselőházi tárgyalás alkalmával csúsztatták
be a „Szent Istán napját", csak az ipari munka szünetelése van előírva. A rendőri és közigazgatási hatóságok
tehát vagy nem tudják a törvényt, a mikor mezei munkából kiverik az embereket, vagy hatalmi túlkapást
követnek el, felekezeti indokokból. A belügyminiszter
úr jól tenné tehát, ha elvégre kioktatná alantas közegeit
a törvény helyes értelme felől; azokat pedig, a kiknek
fejébe vagy nem megy bele az értelmes beszéd, vagy
pedig nem akarják megérteni, egyszerűen elcsapná hivatalukból. Tertium non datur 1 Elég volt, már a zaklatásból!
A szomolnoki evang. egyház f. hó 2-án kettős
ünnepet ült. Aznap avatta fel a szepesi városi egyházmegye főesperese, Weber Samu, az újonnan épült templomot és iktatta hivatalába az új lelkészt, Gindl Mártont.
A tiszai evang. egyházkerület aug. 23—24 napjain, Barlangligeten, az új evang. templom felszentelésével
kapcsolatban tartotta meg közgyűlését. A templomot
aug. 22-én szentelte fel Zelenka Pál püspök s az első
istentiszteleten Weber Samu esperes- hirdette az Isten
igéjét. A 23-án kezdődött kerületi közgyűlést Szentványi
Árpád felügyelő beszéde nyitotta meg. A megejtett
választásoknál lelkészi főjegyzővé Geduly Henrik nyíregyházai lelkész, jegyzőnek Nemes Károly és Korbély
Géza, világi főjegyzőnek dr. Zelenka Lajos, jegyzőknek
dr. Szánthó Gyula és dr. Mikler Károly; új törvényszéki
birákul Laczó János és Küberher Albert; az eperjesi
kollégium igazgatóválasztmányába Weber Samu; egyházkerületi pénztárnokká Bumsch Béla, ellenőrré Trillhás
Lajos választattak meg. A püspöki jelentés meghallgatása után, az eperjesi kollégium jelentését s az intézetnek
abból kitűnő folytonos fejlődését örömmel vették tudomásul. Ezzel kapcsolatban kimondták, hogy sürgetik a
kormánynál az egyetemes theol. fakultásnak Budapesten
felállítását. Sürgetik továbbá a zsinatnak összehívását
is. A 48. XX. végrehajtása tekintetében kijelentették,
hogy ragaszkodnak annak olyan végrehajtásához, mint
a hogy azt a két prot. egyház memoranduma és a brassói,
hegyaljai és sárosi egyházmegyék határozatai követelik.
Az iskolai bizottságok szervezetéről, hatásköréről és
ügyrendjéről szóló szabályrendelet kidolgozására bizottságot küldöttek ki. A lelkészeknek szóló utasítás és a
tanítóknak szóló Tájékozás kidolgozásával Korbély Gézát
bízták meg. A 24-diki gyűlésben kimondták, hogy követelik a felekezeti tanítói fizetéseknek az állami tanítókéval
egyenlővé tételét, a kultuszminisztériumban egy prot.
papi előadói állás szervezését és a vasúti kedvezménynek
a lelkészekre is kiterjesztését.
A budapesti városi ág. hitv. ev. egyházmegye
f. hó 3-án tartotta meg ezidei közgyűlését Fabinyi Gyula
nyug. min. tanácsos, egyházmegyei felügyelő és Scholtz
Gusztáv, most megválasztott új bányakerületi püspök,
eddigi budapesti esperes elnöklésével. A közgyűlés megnyitása után Fabinyi felügyelő meleg szavakban üdvözölte Scholtz Gusztávot, mint új püspököt, a ki megható
szavakban mondott köszönetet az üdvözlésért, s hivatkozván 40 éves lelkészi múltjára, biztosította az egyházmegyét változatlan ügybuzgóságáról. Ezután Scholtz

Gusztáv terjesztette elő utolsó esperesi jelentését, a melyben szépen elparentálta az egyházmegye halottjait:
Bachát Dániel volt bányakerületi püspököt, Busbach
Pétert, id. Cséry Lajost és másokat. Majd beszámolt az
elmúlt év jelentősebb eseményeiről, az új fasori gimnázium és templom avatásáról, a tavasszal rendezett Bocskayemlékünnepről, s megemlékezett végül a Várkonyi Simon-féle nagy hagyatékról, a mely mostanában került
az egyházmegye kezébe. A közgyűlés jóváhagyólag vette
tudomásul a jelentést, s azután többrendbeli felebbezést
és más folyó ügyet intézett el.

SZÍ. LUKÁCS-FÜRDŐ
gyógyfürdő, Buda.

Téli és nyári gyógyhely.
Természetes forró-meleg 1 , kénes források, iszapfürdők, iszapborogatások, zuhany-massage, vízgyógyintézet, szénsavas-fürdők,
villany-fényfürdők, gőzfürdők, kő- és kádfürdők, gyógyvízuszodák. — Olcsó és gondos ellátás. — C s ú z - , k ö s z v é n y ,
i d e g - , b ő r b a j o k és a téli fürdőkúra felől kimerítő prospek= = tust küld ingyen a —
=

Szt. Lukács-fürdö igazgatósága Budán.

I S K O L A .

forrás
Iskolai aranykönyv. A nagyecsedi ref. egyház
2000 korona alapítványt tett a debreczeni egyetemre, s
alapítványát le is fizette.

GYÁSZROVAT.
Tóth Lajos rónádfai (felsőbaranyai egyházmegye)
ref. lelkész, 50 éves korában, rövid szenvedés után,
aug. 30-án elhunyt.
Nyugodjék bókével!

KÜLÖNFÉLÉK.

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.
Kivánatra telítésnélküli

t ö l t é s t is s z á l l í t a

Szt, Lukácsfürdö Kútvállalat Budán,

HIRDETÉSEK.

Az Első Leánykiházasító Egylet mint szövetkezetnél (Gyermek és életbiztosító intézet Budapest, VI.
ker. Teréz-körút 40—42. Alapíttatott 1863-ban.) folyó
év aug. havában 1.908,200 K értékű biztosítási ajánlat
nyújtatott be és 1.727,400 K értékű biztosítási kötvény
állíttatott ki. Biztosítási összegek fejében 96.255 kor.
69 fill. fizettetett ki. 1906 január 1-étől—aug. 31-éig
bezárólag 12.045,800 K értékű biztosítási ajánlat nyújtatott be és 10.491,600 K értékű új biztosítási kötvény
állíttatott ki. Biztosított összegek fejében a folyó évben
683,146 K 44 f. és az intézet fennállása óta 10.849,050
K 74 f. fizettetett ki. Ezen intézet a gyermek- és életbiztosítás minden nemével foglalkozik a legolcsóbb díjtételek és legelőnyösebb feltételek mellett.

Harmóniumokat
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA
Budapest, VIII., József-kőrút 15.

Pianők.

Pianinók.
Tanerőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény.

Árjegyzék ingyen
és bérmentve.
Részletfizetés engedélyezve.

Felhívjuk az érdeklődök figyelmét Magyarország
legnagyobb tanszerraktárának, Calderoni és társa czégnek hirdetésére. Ez a czég honosította meg hazánkban
a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt foglalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő műszerek is készülnek.

iskola-, torna-

Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n .

és

Mindennemű

iskolapadok,
óvodaberendezések

NYILTTÉR.*

és szabadalmazott

gyermekpadok

Salvator

Természetes

vasmentes

gyártása.

£ithion-forrás

kitünS hatású
Tese-, hólyag-, rheuma-,
<» k ö s z v é n y b á n t a l m a k n i l , v i z e l e t l n e h é z s é g e k n é l , c z u k o r b e t e g s é g e k n é l , a l é g z ő - és e m é s z t é s i s z e r v e k h u r u t a l n á l .

Salvator-forrás igazgatósága Eperjestm* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerh.

Árjegyzékkel készséggel szolgálunk ingyen
és bérmentve.

Fizikai, Kémiai, STOWASSER J.
lermészetraizi és
Mértani tanszerek
Vetítő Részfiiékek
Vetíti iépek
cs. és kir. udv. hangszergyáros
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb. szállítója
Budapest, II. kerület, Lánczhíd-utcza 5. szám.

Ajánlja saját gyárában készült, elismert, legkiválóbb minőségű vonós-, húros-, fúvó- és ütőhangszereit.

Speczialista:

húros, vonós, fúvóhangszerek készítésében é s
javításában.

Hangfokozó-gerenda ! mely által bármely hegedű, gordonka, melybe az illesztetik,
sokkal jobb, erősebb és lágyabb hangot nyer.
Biztos siker. Kezesség minden egyes hangszernél. Hegedűbe hangfokozó-gerenda javítással
4 f r t . Régi mesterhegedűk vétele és eladása.
Legnagyobbg yár é s r a k t á r . Saját

a legnagyobb
választékban és
legKitűnőbb Kivitelben KaphatóK

találmányú (Rákóczi) tárogató; általánosan
elismert legjobb, mely tökéletes solohangszerré általam konstruáltatott. Iskolával 30
forinttól feljebb.

Calderoni és Társa

Orgona-harmóniumok. A g y ö n y ö r ű

hang, melyet a világhírű legjobb gyártmányú amerikai rendszernek elmés szerkezete
elővarázsol, önmagának zeng dicséretet. —
65 forinttól minden árban kapható.

mű- és tanszerraKtárában

Budapest, IV., H i s h í d - u t c z a 8 .

Az összes hangszerek javítása különleges szakszerű
pontossággal, jutányos árban; kezesség minden egyes
hangszernél. — Árjegyzék minden egyes hangszerről
külön, kivánatra bérmentve küldetik. — Kivitel nagyban és kicsinyben.
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Városi iroda: Budapest, IV., Ferencziek-tere 2.

Elektromos világítási é s erőátviteli berendezések. Elektromos nagy vasutak, városi-, bányaés iparvasutak. Turbinák: Franczis rendszere szerint.
Zsilipek és csővezetékek. Gázmótorok : Kolió-, generátor- és világítógázra 1000 lóerőig és azon túl, petróleum-, benzin- és spiritus-mótorok és lokomobilok
Bánki-féle vízbefecskendezéssel. Malomberendezésék.
Hengerszékek. Vasúti kocsik. Kocsialkatrészek.
Korbuly- és Katoná-Varga-csapágyak. Kéregöntésü
vasúti kerekek és keresztezések. Forgókorongok, tolópadok és kitérők. Daruk és emelőgépek kézi-, gőz-,
petróleum- és elektromos erővel való hajtásra. Aprítógépek. Kőzúzók. Golyómalmok. Dugattyú- é s
cze.itrifugalszivattyúk nagy emelő magasságra.
Bányagépek. Compressorok. Ventilátorok. Felvonók.
Transmissziók. Vas-, aczél- ós érczöntvények. Füstemésztő készülékek. Vízszűrők.

akad. szobrász
ELSŐ ORSZ. S Z A B A D A L M A Z O T T
s i r e m l é k m ü

g y á r o s o k

BUDAPESTEN.

Főraktár és iroda;
Kerepesi út 9 0 . sz,

FENNÁLL'

! F

Orgonaépítési műintézet.

R i e g e r

Ottó

Hegedős és Sándor

villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

Budapest, V I I . , Garay-utcza 48.

es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Ferenez József-rend lovagja.

eiőbb László Albert és Társa

a

A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvezőfizetésiföltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
esőrend szerű (pneumatikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 30 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását méréskeU árban elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kivánatra díjmentesen.

tiszántúli

[egyházkerület

főbizományosa

iskolakönyv- é s tanszerkereskedésében

Debreczenben
a k ö z e l g ő iskolai i d é n y alkal-

mából legelőnyösebben

Országh Sándor

szerezhetők

o r g o n a - é s
h a r m o n i u m g y á f o s

iskolai könyvek,
iskolai felszerelések
és íróeszközök.

cs. é s kir. udvari szállító
R.-Palota (Budapest mellett}
Alapíttatott 1861-ben.

,

Az 188;. évi kiállításon oNagy díszoklevél") és
«Fcrencz-József lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiiílttáson aranyéremmel kitüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és elismerés.
Készít kellemes és tömör hangú, legjobb és legújabb rendszerű orgonákat. Elvállal javításokat
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben vannak. Szolid munka és jutányos árak. Áz orgonák
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy
a gyár alapítása óta 400-nál több ú j orgona lett
megrendelve és készítve.

Árjegyzék

és részletes
díjmentesen

N a g y részletes képes á r j e g y zéket

kivánatra

bérmentve

letek,

j^fi^kandallókat
c s á s z á r i é s 3ac±ré.l-yl

egyedül

ajánlásra.

MEIDINGER-OFEN

Csak arra kérünk
ügyelni,

eredeti SINGER v a r r ó -

hogy

T t i o n e t « u d v a r .

Különlegességek: templomok, családi ház a k , i s k o l á k , i r o d á k stb. részére. T ö b b
m i n t 1 0 0 , 0 0 0 van b e l ő l e h a s z n á l a t b a n
Valódi
csak ezzel
a vódö& H .
H E I M ^
jegygyel.

A m i gépeink n e m

árusíttatnak

udvari szállító

H.

B u d a p e s t ,

szorulnak

l e g j o b b

szállít

czégtáfalán i s -

a melyekben

küldünk.

kályhákat é s
H B I M

merhetők f e l azon ü z -

ingyen és

tervezet
kivánatra
küldetik.

A

Ezen

m

b e mindenféle

kellő

helyen vásároljon.

Prospektusok éa költségvetések Ingyen és bérmentve.

Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban.
Budapesten Thonet-udvarban.
M á r i a
v « i é r i a u t o a s a i O .

s z *

S i n g e r Co. V a r r ó g é p R é s z v . T á r s .
Budapest: IV., TJjvilág-utcza 16.
Budapest: VII., Kerepeái-ut 32.
,,
VII., Király-utcza 52.
„
IV., Muzeum-körut 27.
Vl., Teréz-körut 21.
„
II., Fő-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsóbetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi-u. 14,

A bécsi zongorakészítők
első iparszövetkezete.
Legnagyobb gyári raktár
Budapesten,

....
REF. ZEHEK0ZL0H9

IV., K r i s t ó f - t é r 7 .

ványszámot 5árospatakről.
ul

Budapesti igazgató:

Czeczelits János.

Dús választék hangversenyzongorákban angol mechanikával, rövid szalon-, piccolo- és Mignon-zongorák, pianino
és harmoniumokban. Zongorakölcsönző-intézet. Zongoráhangolások és javítások pontosan eszközöltetnek.
I j
Gyártelep : Bécs, IV., Klagbaumgasse 3. ^

7 m
HORNYÁNSZKY VlKTOK CS. ÉS KIB. UDVABI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 35.668.
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PROTESTÁNS
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP
Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő :
HAMAR ISTVÁN.

Hirdetési díjak :
Két hasábos egész oldal . . . . 40 k o r .
Fél oldal .
20 k o r .
Negyed oldal
10 kor.
Nyolczad oldal . . . . . . .
5 kor.

M e g j e l e n i k m i n d e n vasárnap.
Előfizetési ára :

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a h o v á a k é z i r a t o k , előfizetési é s h i r d e t é s i d í j a k stb.
intézendók.

Egész évre: 18 kor., félévre: 9 k o r o n a ,
negyedévre : 4 k o r . 50 fillór.

TARTALOM. V e z é r c z i k k : A budapesti ref. theologia kérdéséhez. Hamar István. — A lelkipásztori hivatal és az arra való képzés. Objectiv. — I s k o l a ü g y : A tanító szocziális feladatai. — T á r c z a : Az Ap. Cselekedetek II. és IV. fejezeteinek
communismusa. — B e l f ö l d : A dunántúli evang. egyházkerület gyűlései. Referens. — R é g i s é g : Adatok a heidelbergi
egyetem magyarországi hallgatóinak névsorához. — E g y h á z . — Iskola. — E g y e s ü l e t . — Gyászrovat. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek — Hirdetések.

a budapesti egyház sem az egyetemes egyháztól,
sem a dunamelléki kerülettől nem nyer kellő táA dunamelléki ref. egyházkerületnek f. hó mogatást a Kálvineum felépítéséhez) hír szerint
21-én megnyitandó közgyűlése elé formális indít- kiszorul jelenlegi helyéről. A második és főbenjáróbb
vány fog kerülni a felsőbaranyai egyházmegyéből, indító ok pedig az, hogy „Budapesten ifjaink lega mely a theologiai akadémiának Budapestről kevesebbet a jövőjüket megalapító tanulmányaikkal
Kecskemétre áthelyezését sürgeti. Az egyházmegye gondolnak, másfelől olyan igényeket sajátítanak el,
jegyzőkönyvét még nem láttam s így az indítványt melyek a mi falusi gyülekezeteink érdekével összs annak indokolását szórói-szóra nem ismerem. hangba nem h o z h a t ó k t e h á t „református papképMorvay Ferenez tanácsbiró úr azonban, a ki a zésre maga a hely, Budapest nem megfelelő" s így
felsőbaranyai egyházmegye gyűléséről lapunk f. é. theologiai akadémiánkat puritánabb környezetbe s
35-dik számában tudósítást közölt, elég részletesen épen Kecskemétre kell áthelyezni, a mely egyház
foglalkozik az indítvány indító okaival, s azt hi- „minden áldozat nélkül keblére ölelni s hajlékába
szem, hogy az egyházmegyei határozat is ugyan- fogadni kész egyházkerületünk féltett kincsét".
azon a nyomokon halad. Így tehát aligha vívok
Az első okkal, a mely csak hír szerinti felszélmalomharczot, ha azt, a mit e kérdésben el- tevés és Morvay Ferenez úr szerint nem a fő momondani akarok, a Morvay Ferenez úr által közölt tívumot alkotja, nem kivánok ez alkalommal fogindokokhoz fűzöm.
lalkozni. De igenis a másodikkal, a mely a fő és
A felsőbaranyai egyházmegyének „egyhangú a legkomolyabban mérlegelendő.
lelkesedéssel" meghozott határozata régen behegedt
S a mikor mérlegelni kivánom, eleve kijelensebet szaggat fel és esetleg olyan hareznak lehet tem, hogy azt sine ira et odio teszem, s a mikor
a kiinduló pontja, a melyre nézve azt hittük, hogy nézetemet elmondom, semmi sem lebeg más előtvégleg elült. Szükséges tehát, hogy vele érdemle- tem, mint papképzésünk és egyházunk java.
gesen foglalkozzunk, még pedig mielőtt a közgyűHogy a budapesti theologiai akadémián az
lés zöld asztalára kerülne.
utóbbi esztendőkben elszomorító jelenségek mutatVan-e vájjon komoly ok, a mely az indítvány koznak a növendékek szorgalma, kötelességvégemegtételét időszerűvé és szükségessé tette? A tu- zése körében, — az tagadhatatlanul igaz. Nem is
dósítás szerint az első, de nem a legfőbb ok az, tagadta ezt a tanári kar, sőt nyiltan feltárta az
hogy a theologiai akadémia (azon esetre t. i., ha intézet évi értesítőiben és a kerületi közgyűlés elé
A budapesti ref. theologia kérdéséhez.
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beterjesztett jelentéseiben. Tény, hogy a tanulmányi szabályzat több rendbeli szigorítására volt szükség, hogy a lábrakapott kötelességmulasztás és a
kollokviumokról, vizsgálatokról való elmaradozás
megszüntettessék. Tény az is, hogy a kápláni szolgálatra kibocsátott növendékek közül többen, a
helyett, hogy tanultak volna, belevetették magukat
az élet forgatagába, nem egyszer jegygyűrűről
gondoskodtak s vizsgálataikkal elmaradtak. Nem
egyszer hallottunk arról is, hogy az újabb időben
elég bajuk volt a káplánokkal a falusi lelkészeknek, a miatt, hogy igényeik túlterjedtek a falusi
csendes, házias papi élet körén.
Mindezeket tudom én is. De azért egészen
nyugodtan teszem fel a kérdést: mindezek a nem
örvendetes jelenségek az akadémia helyének, Budapestnek a rovására írhatók-e? A kérdésre egész
határozottsággal merem felelni: nem! Ám tekintsen körül bárki a többi theol. akadémiák körében
is és sajnálattal fogja konstatálni, hogy a felsőbaranyai egyházmegyét nyugtalanító jelenségek ép
olyan mértékben mutatkoznak azokon az intézeteken is, a melyek nemcsak Budapestnél, hanem
Kecskemétnél is puritánabb környezetben működnek. Szerintem nem a hely meg nem felelő voltában, hanem egyebütt kell keresni az elszomorító
jelenségek okát, s az orvoslást nem azzal kell
megpróbálni, hogy nagy lelkek nagy alkotását
romba döntve, akadémiánkat a fővárosból Kecskemétre költöztessük vissza, hanem más eszközökkel.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a kötelességmulasztás rothadó kovászát theologiai akadémiánkba
a felsőbb éves növendékeknek s.-lelkészi szolgálatra
kibocsátása oltotta be. A míg nem volt exmisszió,
csak elvétve, kivételképen akadt egy-egy növendék,
a ki kötelességeit el nem végezte volna. A mint
elkezdődött a kibocsátás, elkezdődött a kibocsátottak elmaradozása is és a veszedelem nagy hirtelen átterjedt az intézetben bennmaradottakra is.
E felől összes theol. akadémiáink értesítői tesznek
bizonyságot; tehát ez nem budapesti speczialitás.
S ha a baj nem a hely meg nem felelő voltából,
hanem a káros exmittálási rendszerből származott,
rajta nem az intézet áthelyezésével, hanem az exmittálás megszüntetésével kell segítenünk.
Ez az egyik. A másik pedig az, hogy az a
szellem, a mellyel a mai theologusok legnagyobb
része az intézet küszöbét átlépi, nem az, a mi a
régieket az intézetbe hozta. Hogy miféle szellem
ez, a legtalálóbban jellemezte a ref. tanáregyesület legközelebbi közgyűlésén Dóezi Imre, eképen:
„A társadalomnak az a laza erkölcsi felfogása,
mely mindenütt a könnyű boldogulást, a munkanélküli sikert keresi, mely nem ismeri a munka
és küzdelem gyönyörét, csak az elért siker gyü-

mölcsét élvezi, s mely a jogosulatlan ambicziót és
erkölcsi alap nélküli kapaszkodást is czélra vezeti,
— ütött rést az iskola falán, s a szülei ház és
a társadalmi érintkezés útján behatolt az iskolába
is, hogy megingassa az ifjúság erkölcsi egyensúlyát s a kötelességérzet helyett a könnyű boldogulás vágyát oltsa szívébe. Egy darab tarsadalmi kóranyag e jelenség az iskola testében,
melyet ki kell irtanunk a nevelés minden eszközével. "
S ezt a szellemet hozza ma az ifjúság magával, nemcsak Budapestről, hanem az egyszerűbb
környezetben működő többi középiskolákból is. S
ez a szellem a maga káros gyümölcseit nemcsak
a budapesti, hanem a többi theologiai akadémiákon
is egyformán megtermi.
S vele szemben vájjon mit tesz az egyház?
Van egy irányzat (a budapesti theol. akadémián
is igyekszik érvényesülni), a mely azt hangoztatva,
hogy Isten felhozza napját jókra és gonoszokra
egyaránt, el akarja törölni az intézeti jótéteményekben való különbségtételt és egyenlő elbánásban
kivánja részeltetni a hanyagot a szorgalmassal.
A zsinat megszünteti a lelkész választásnál a képesítettség alapján való minősítést s egy bizonyos
számú gyakorlati év után, szorgalmas és hanyag,
tehetséges és tehetségtelen előtt egyformán megnyitja a katedra ajtaját. Vájjon gondolhatjuk-e,
hogy ilyen irányzatok és ilyen intézkedések ki
fogják irtani ifjaink lelkéből a könnyű boldogulás
vágyát? Vájjon lehetnek-e ezek a szorgalom, a
kitartás sarkantyúi ? En nem hiszem, ha százszor
elmondják is előttem; mert a tapasztalat az ellenkezőről győz meg.
S itt megint mi lehet az orvosság? Az akadémiának vidékre áthelyezése? Nem hiszem. A
baj nem a helyben, hanem az ifjúság szellemében
van, a melyet a fentebb jelzett irányzatok és intézkedések csak fokoznak, a helyett, hogy gyengítenének. Ha orvosolni akarjuk a bajt, messzebb
kell visszamennünk. Vissza a középiskolákba, vissza
a társadalomba, vissza a templomi katedrákra és
a hívek lelki gondozására. Ez az egyik. A másik
az, hogy nem e világba való humanizmusból és
a theoriák hajszolásából ne döntsük le a szellemi
verseny és erőfeszítés gátjait s ne tegyük egyenlővé a jutalmat szorgalmasok és hanyagok, érdemesek és érdemetlenek számára. A harmadik pedig
az, hogy theol. akadémiáinkat úgy rendezzük be,
hogy azokban a rendszeres szemináriumi képzés
és a papi jellem kiművelése lehető legyen. A míg
e czélra megfelelő épületeink nincsenek, a míg
internátusaink tanári közvetlen felügyelet és vezetés alatt nem állanak, s a míg a teljes ellátás
híján kénytelenek vagyunk megengedni, hogy növendékeink nevelői, vallástanítói és más tisztes-

séges foglalkozást vállaljanak, — addig a b a j t
teljesen orvosolni képesek nem leszünk.
H o g y ez utóbbiak tekintetében Kecskemét
mennyivel n y ú j t h a t n a többet, mint Budapest, nem
tudom, n e m is kutatom. D e h a m é g mindazt
n y ú j t h a t n á is, a mire égető szükség volna, —
m é g abban az esetben sem tudnám támogatni az
akadémiának Kecskemétre áthelyezését. Nem tudnám, mert nem csak tisztelettel viseltetem amaz
indító okok iránt, a melyek a budapesti theol.
a k a d é m i a megteremtőit vezették, épen abban a
törekvésükben, hogy az intézet az ország fővárosában állíttassák fel, — d e ma is fenforgóknak,
i g a z a k n a k tartom.
Ne tépjük hát fel a behegedt sebet. N e újítsuk fel a z elült harczot. H a n e m a helyett inkább
a r r a t ö r e k e d j ü n k , hogy a lelkészképzésünk terén
az ú j a b b időben felmerült kedvezőtlen, de nem a
hely természetéből, hanem más okokból eredt jelenségeket olyan módon orvosoljuk, a mely módszer
egyformán alkalmas Budapesten, P á p á n , Debreczenben, Sárospatakon és Kolozsváron. S h a ezt
megtesszük, nem lesz szükséges a felett gondolkoznunk, hogy utoljára melyik kis faluba r e j t s ü k
el a k a d é m i á i n k a t !

lági országoktól, társulatoktól, intézményektől, ezeknek
legmagasabb vezetőitől és azoknak képzésétől elütő és
pedig a test és a lélek, a muló és örökkévaló, a közönséges (profán) és a mennyei aránya szerint: a dogmatizálást lehetőleg kerülve, de állításaimat bibliai erősségekkel támogatva, tárgyalom a kitűzött kérdést a következő 5 pontban:
I. Istenországa.
, II. A lelkészi hivatal.
III. A diák-legátusi gyakorlat, mint korcselhajlás.
IV. A lelkósznövendékeknek evangéliomi értelemben vett szemináriumszerű képzése és nevelése.
V. A gyakorló-lelkészek lelkészköre, kongregácziója.
Nem a korlátlan, hanem a keresztyéni gondolatés lelkiismereti szabadság nevében és az „ecclesia semper reformari debet" elv védelme alatt írom Isten kegyelméből e sorokat, talán több joggal, mint a kik
ugyanez ürügyek alatt elfedezgető „ tudományosság "-gal
kerülgetik, csavargatják azokat az örök dolgokat, a mikből csak egy jotta is el nem mulhatik.
I.
Istenországa.

Istenországa, vagy más bibliai nevekkel: az Atyaországa, Krisztusországa, a Lélekországa, anyaszentegyház nem egyéb, mint az örök életnek, az idvességnek
országa. Ezt az örök üdvösséget az Ádámban elveszett
A lelkipásztori hivatal és az arra való
bűnös
emberiség egyedül a Jézus világosságának és váltképzés.
sága érdemeinek, az élő hit által való befogadásával
Minden foglalkozásnak megvan a saját munkaköre,
nyeri vissza. Egy szent társaság („a szenteknek egyesaz ehhez megkívántató képessége, e képességet érvésége") ezen ország és pedig a tagoknak Istennel és
nyesítő módozata és jelleme. Minél magasabb, jelentőegymással való egyessógében, oly feltétel alatt, hogy az
sebb valamely hivatás, annál nagyobb képességet és jelisteni életrendnek, a mi az evangéliomból prédikáltatik,
lemet követel.
önként alávetik magukat.
Bár minden hivatásnak megvan a saját jelleme s
Istenországa „megkészíttetett e világ fundamentoaz egyéntől is ahhoz illő jellemet kiván, de nem mind
mának felvettetése előtt", 1 az Atyának eleve való bölcs
egyenlő mérvben követeli a sajátos jellemet és annak
végzése szerint. Az idő teljességében elküldötte az ő
a hivatáshoz illő beoltását. Istenországában, a lelkek
egyetlen egyszülött Fiát, az Űr Jézust, a ki megalapítá
országában, mely nem e világ modusai szerint él és
Istenországát e földön 2 ; de úgy, hogy magába foglalja
„nem e világból való" (Ján. 18:36), a lelkipásztor a
ez az ország az eget és földet, hogy „egybeszerkesztetne
legmagasabb hatványban foglalkozik a lelkiekkel, a lelmindeneket a Krisztusban, mind a kik mennyekben vágykek szent kegyessége és tiszta erkölcse érdekében, menynak, mind a kik e földön vágynák", 3 még a mennyei
nyei üdvösségükért. S a munka sikere itt nem annyira
angyalokat is.4 Királya Krisztus, ki végtelenül felette áll
az intellektuális képességektől függ, hanem sokkal inkább
e föld királyainak, „sokkal feljebb minden birodalomnál,
a lelkész minden irányú egyházi, társadalmi és társasághatalomnál, erőnél és uraságnál és minden méltóságnál,
beli jellemével és magatartásával áll vagy esik.
mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a követkeHogy annál világosabban álljon a theologiában
1
nem szakavatott olvasó előtt is, hogy az Istenországa,
Máté 25 : 34. 2 Luk. 1: 32, 33, Ján. 1:14—17 stb. stb.
annak munkásai, azoknak képzése a leghatalmasabb vi- 3 Ef. 1 :10. 4 János 1:5, 52 ; Zsid. 12 : 22, 23, Jel. 19 :10, 22 stb.
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zendőben is. És mindeneket vetett az ő lábai alá és őtet
tette meg az anyaszentegyháznak fejévé". 5 A földi országok elmúlnak, az ég és föld is elmúlnak, de ez az
ország örökké megmarad. 6 Ez az ország lelki ház; nem
anyagi, testi, hanem merőben lelki, örök érdekeket szolgál. 7 Czélja a mennyei örökéletre való nevelés; 8 a inenynyei hajlókokba való bemenetel. 9
Az ige és sákramentomok által nyernek ez ország
tagjai lelki életet, a mely lelki életben a hivők lelkében Istennek Lelke lakozik, épen azért a hivők teste a
Szentléleknek temploma.10
Erre az országra bizonyos hatalmakat és kötelességeket ruházott annak Ura: Jézus. E szerint az anyaszentegyháznak hatalma: az igehirdetés és a sákramentomok kiszolgáltatása, ez ország terjesztése 11 ; a megkötözés vagy
megoldozás kulcshatalma 1 2 ; a gyülekezeti felvigyázás
és kormányzás. 13 Az anyaszentegyháznak kötelessége
pedig: az emberek előtti vallástétel, 14 a közös könyörgésekben való egyesülés, 15 a munkás szeretetben egymásnak való szolgálás, 16 a sötétség országa fejedelmeivel
való harcz és az abban való megmaradás 17 ; általán mindazok a dolgok, szóval, írással és cselekedetekkel, a melyek
a lelkek földi életét és mennyei üdvösségét elősegítik,
a bajoktól megmentik, Istenországa terjedését munkálják.
E sokirányú nagy munkában az isteni hathatós
segedelem a Szentlélektől árad, a ki az anyaszentegyházban különböző adományokat, erőket és hivatalokat
ajándékoz a tagok között megosztottan, úgy azonban,
hogy a különböző tagok mégis egy test a közös Fő alatt,
mint a hogy a Lélek is egy és közös. így minden erő
és hivatal isteni eredetű az anyaszentegyházban. 18
II.
A lelkészi hivatal.
A minden köztagra illő „királyi papság" 19 egyáltalán nem jelent egyebet, mint azt, hogy minden keresztyén, mint pap, közvetlen járulhat Istenhez szíve áldozatával és a valamennyi hivő tag közös áldozatának, a
Jézus áldozatának érdemével. És hogy nem valamennyien
prédikáló és sákramentomokat kiszolgáló papság, vagy
mint a helvét hitvallás 8. §-a mondja: „papok, de nem
az egyházi szolgálatra nézve . . . . a papság köz minden
keresztyénekkel, de ez (a szolgálat) nemf< : az a fentiekből (lásd Ef.; Kor.) és a szentírás többi helyeiből, de
meg a józan észből is megállapítható. Hiszen akkor ajtókapu mindenkinek nyitva állván, nagy zűrzavar állana
elő. „Avagy mindnyájan Apostolok-e azok, vájjon mindnyájan magyaráznak-e írást?" 20 Sőt Pál apostolnak a
5

Efez. 1 : 21, 22. 6 Dániel 3 : 33, Lakács 1 : 3, Jelen. 11 :15, 7 Ján.
3 :5, Máté 3 : 2 , I. Péter 2 : 5 . 8 Luk. 10: 35; I. Tim. 4, 6. 9 Ján.
14 : 2 ; Jelen. 3 : 1 2 ; 21, 2. 10 I. Kor. 6 :19. 11 Máté 28 :18—20,
Márk 16 :15, 16, Luk. 24 : 47 stb. 12 Máté 16 :19; 18 :15—18. 13 Ján.
21 : 15 ; 16, 17 ; I. Péter 5 : 2 . u Máté 10 : 3 2 - 3 3 , Luk. 12 : 8, 9.
15
Máté 1 8 : 1 9 - 2 0 . 10 Máté 20 : 25—28 ; Ján. 13:12 stb. 17 Máté
10 : 17, Márk 13 : 9—13 ; Efez. 6 :11, 12 stb. 181. Kor. 12, Ef. 1, 4.
19
1. Péter 2 : 9. 2e I. Kor. 29—30. 21 Máté 3 : 2, Ján. 3 : 5 stb. 22 Ján.

rómabeliekhez írott levele (10 :15) szerint: küldetés nélkül
prédikálni se szabad.
Mivel pedig az anyaszentegyházba való bevezetés
eszköze az ige és a keresztség 21 és az ige és a sákramentomok által nyernek a tagok „életet" 2 2 : nemcsak
sajátos hivatal az igének és sákramentomoknak szolgálata, nemcsak isteni eredetű, hanem az Úr ós tanítványai munkája folytatásában, a keresztyén anyaszentegyház tovább plántálásában és terjesztésében elsőrendű
(ám a római klérus közbenjáró fogalma nélkül!). Ez már
abból is feltétlenül bizonyos, hogy e hivatalt, szolgálatot,
diakóniát maga Jézus földönjártában de facto a tanítványok gyííjtéseivel, speczifikus előkészítésével, megoldásával és ünnepélyes kiküldésével kezdte meg. 23
Ám az utókor római és extrein anti-római szélsőségeire számítva, feltámadása után egy ünnepélyes
aktusban újból megerősítette, megpecsételte az általa
alapított hivatalt, ezt mondván: „Miképen elbocsátott
engemet az Atya, akképen én is elbocsátlak titeket. És
mikor ezeket mondotta volna, reájok lehele és mondá
nekik: vegyetek Szent Lelket." 24 „És íme én ti veletek
vagyok minden napon, e világ végezetéig." 25 Vagyis e
világ végezetéig megtartja e hivatalt, hirdetteti az evangéliomot, osztogattatja a szentségeket, megtartja, továbbtovább plántálja, gyűjti és áldja a keresztyénséget.
Ámde csak az első tanítványokat, az első diakóniát
hívta az Úr közvetlenül, mennybemenetele óta azonban
közvetve (vocatio mediata); közvetítő pedig az egyház,
a mivel a hivatal egy test, de nem minden taggal közös.
Ez az igazi, jézusi, bibliai és kálvini álláspont.
Ettől eltérő egyik szélsőség a római, mely nem
elégszik meg a külön lelkészi hivatal és testület elvével, hanem csalódhatatlan erőt, áldozó hatalmat, a bűnbocsánatért és üdvösségért kizárólag közbenjáró jogot,
letörölhetlen jellemet (character in delibilis), a többi tagoktól való éles szeparácziót: klérust alkot. A másik szélsőség
a valamennyi keresztyén tag „királyi papság "-a elvének
hibás értelmezéséből származik. E rendszertelenségre,
bizonytalanságra, határozott erély hiányára, fejletlenségre
vezető szélsőség elveti még a külön hivatal és testület
fogalmát is.2e
1 : 1 3 ; 3 : 5 ; I. Kor. 4 : 1 5 ; I. Péter 1 : 23 stb. 23 Ján. 1: 38 stb.
Ján. 20 : 21, 22. 2S Máté 28 : 20. 28 Ilyen szélsőség a raczionalisták száraz morálja, az egyház helyett erény társulata, s mint
Röhr mondja : egyház és észvallás kizárják egymást. Hegel. Rotheféle elvek szerint, ha volnának is prédikátorok, mint moralizálok és
mint magasabb államrendőri hivatalnokok állnának a szószéken (ha
ugyan még a szószéket is ki nem dobnák mint „fényűzést'). A
pietisták sem érzik szükségét a „hivatalnak". Minek e hivatal, s
e hivatallal kapcsolatban még a legszükségesebb külső eszközök
is ott, a hol egyedül az alanyi érzület dominál egy szűkebb körű
szeparativ vallásos társulat kebelében. Ilyenféle szélsőségekben
szenvednek a nazarénusok, anabaptisták (erről más alkalommal),
mely szerint a „királyi papság" a prédikáló papsággal összeesik.
Csak a rend végett kölcsönzi a királyi papság, a nép egyeséknek
a különben mindenkivel közös jognak, a predikálásnak és a sákramentomok kiszolgáltatásának gyakorlatát. E téves túlzás felé haj24

A fentieket összevéve, de a biblián kiviil a józan
észt is meghallgatva, a profán intézményeknél is a dolog
természete szerint elkerülhetlen szervezetiségeket figyelembe véve : kimondhatjuk, hogy az igének és sákramentomoknak megvan a saját hivatala, a mely a bibliában
különböző néven neveztetik, ú. m. az igének hivatala 27 ;
a megbékéltetés szolgálatának hivatala 2 8 ; Isten beszéde
sáfárlásának hivatala 2 9 ; Isten képében járó követség 30 ;
Isten titkainak sáfárai 3 1 ; Isten mellett munkálkodó szolgák 32 stb.
ím ez a csudálatos ország, a mely nem e világból
való, és ennek az országnak a hivatala, szolgálata, a
mely a lelkiekben messzebb terjedő és így méltóságosabb
minden más földi érdekű hivatalnál ós méltóságnál. Ha
azok bizonyos tudományt, képességet és a hivatásnak
megfelelő sajátos jellemet követel, mennyivel inkább
megköveteli mindezeket a lelki szolgálat, a lelkészi hivatal.
III.
A (liáklegátusi gyakorlat, mint korcselhajlás.
Az Istenországáról és a lelkipásztori hivatalról elmondottakból következik, hogy ha szorosan ragaszkodunk
a bibliához ós a helvét hitvalláshoz : akkor kizárólagosan
csakis lelkipásztor (a vizsgázott és kiküldött segédlelkészek is odaszámítandók) prédikálhat a gyülekezetben.
A lelkésznövendékek fungálása még csak megjárja
(bár ez sem a szoros rendtartás I), mert ott van a kezesség, a dekórum: leendő lelkész. A tanítóképezdészek
fungálása már határozott korcskinövós. A lelkészi pályával semmi vonatkozásban nem álló jogásznövendékeknek
ünnepeinken való prédikálása pedig valóságos botrányos
elkorcsosítás, félrecsavarása a Szentírásnak és ezen alapult hitvallásunknak, arczulcsapása a magunkelőtti tökéletességnek és más vallásúak előtti méltóságunknak.
Hiszen akkor csak egy lépés és ott leszünk, a hol az
eszelős szekták. Akkor aztán panaszkodunk, hogy nem
bírunk az „evangéliomi tisztaság" mellett sem kellőképen
érvényesülni, hanem sokszor háttérbe szorulunk, kopunk,
pusztulunk. A sápítozás nem ér semmit, hanem elő azzal
az úgynevezettt „evangéliomi tisztasággal" !
Igaz, hogy az Isten egy testté szerkesztett minket
a Krisztusban. De ismétlem, különböző ajándékot, erőt,
hivatalt adott, nem összevissza való korlátlan szabadosságra, ingadozó bizonytalanságra, hanem mindeneket a
maga külön saját helyére, s különösen az igehirdetőhivatalra nézve az arra való előkészülés, képesség és
vizsgázás elmagyarázhatlan feltétele alatt. Néhány oldalas, rövid, „szekeres" legátusi predikáczió bemagolása
és gyarló elreczitálása csak tán nem üti meg a Pál-féle
mértéket 1 És ha Demosthenes is az az ifjú templomi
szavaló, ha más „szakmán" tanul, eo ipso vége a gyűlik a mai „ev. ref."-ok jó része.
29
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Koloss. 1; 25.
1. Kor. 3 : 9.
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Ap. 6, 4.
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II. Kor. 5 : 8.

II. Kor. 5 : 20 ; Helvet. conf. XVIII :11.
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1. Kor. 1.

lekeztben való „tanítás"-hoz, „írásmagyarázás"-hoz való
jogának I Avagy a mi evangéliomi szent gyülekezeteinket
akár betanított papagályok is taníthatnák isteni intézményünk teljességére, ékességére és dicsőségére?! Az
én szentséges református vallásom lelkiismeretemnek mást
diktál a — bibliából! Ama dicsőséges „mennyei Jeruzsálem "-nek földi képmása az minden tekintetben. Ha a
gyakorlatban bizony-bizony nem mindig olyan, az ellen
bizton tesz a folyton működő Szentlélek.
Tárgyunkra nézve különben vegyük figyelembe, a
fent idézetteken kivül, Pál apostolnak ezen tanítását: „Ha
az egész test szem, hol a hallás, ha egészen hallás, hol az
illatozás ? De az Isten a tagokat helyheztette egyenkint
külön-külön a testben, a mint akarta. Hogyha mindazok
egy tag volnának, hol volna a test ? De jóllehet a tagok
sokak, mindazáltal egy test. Nem mondhatja pedig a szem
a kéznek: nem szűkölködöm nálad nélkül, vagy a fŐ a
lábaknak: nem kelletek ti nekem". Vagyis magyarán megmondva, ne állítsuk fejetetejére a bibliában és a vallástételben meghagyott szép rendtartást, mindenki a maga
hivatását, mesterségét folytassa. Mindenikre, „különkülön" a maga helyén szüksége van az egész testnek.
A szem, a fül, a száj, a kéz, a láb ne tolakodjanak kölcsönösen egymás kijelölt helyére, hanem mindenik maradjon a maga helyén. És egymás javára kölcsönösen
működvén, egyenlő üdvösségi joggal és élő hittel maradjanak meg az egy közös testben és Lélekben.
Hűen, szent hivatalának erős tudatában folytassa
azért mindenik lelkész az ő neki kijelölt, az őt megillető szent dolgokat. Ne féljen, ha a korcselmagyarázás
le akarja szállítani hivatalát a kijelölt helyről; ha sokan
még a felett is disputálnak, hogy a lelkész felszenteltetik-e vagy felavattatik ? Felavattattak a régi udvarlólovagok és felavattatnak ma is a vadászok, sportsmannok.
De az anyaszentegyházban minden erő, adomány és
hivatal szent, mert maga Isten adta azokat örök, szent
czélokra ; tehát nem a bűnös egyén, hanem a szent hivatal viselője szenteltetik fel. Felszenteltetik, mert Istennek kegyelme, a mi szintén szent, esedeztetik reá szent
czélból, hogy tudniillik a hivatalt az anyaszentegyház
javára szentül viselje. E tudattal folytassa a lelkész a
maga dolgait, oda nem illő helyettesítők nélkül. Végezze
maga a lelkész a funkcziókat, ha elkészült, vizsgázott
kiküldött segédje nincsen. A tanítóval is csak a legyőzhetlen rendkívüli szükség esetén fungáltasson. De hogy
a tanítók is csak rendkívüli szükségben prédikálhassanak, ha szorosan vesszük a dolgot, az iskolában erre
némileg elkészülniök, és e helyettesítő kiküldetésben
formálisan is részesülniök kellene.
Mint a bibliából ós helv. conf.-ból látjuk, ez nem
római, hanem határozott bibliai, kálvini álláspont. Ez
ellen pedig nincsen disputa vagy kibúvó, ha az evangéliomi tisztaságot és rendet hajlíthatlan következetességgel, mint minden vonalon, úgy itt is keresztülvinni
akarjuk.

Ha nem úgy teszünk, akkor aztán sopánkodások
nélkül viseljük a következményeket.
Szorítsuk a legátusi intézményt kizárólag a lelkésznövendékek körére.
Objectiv.
(Folytatása következik.)

ISKOLAÜGY.
A tanító szocziális feladatai.
Ez alatt a czím alatt egy csinosan kiállított füzetet
kaptunk, felemlítós végett. A füzetben foglalt dolgozat
gróf Majláth Józsefé, a melyet szerző a somogymegyei
hitelszövetkezetek szövetségének idei közgyűlésén olvasott
fel, a Magyar Gazdaszövetség pedig kinyomatott. A helyett,
hogy ismertetnénk, közöljük a füzet legfontosabb részeit
és pedig nemcsak tanítóink, hanem lelkészeink okulására
és buzdítására is. Azt hiszszük, hogy jó dolgot cselekszünk vele, s talán nem neheztel meg érte a Gazdaszövetség sem. A füzet ára különben 40 fillér s a
Magyar Gazdaszövetségnél rendelhető meg (Budapest.
Üllői-út 21).
I.
A tanító szocziális feladata az iskolában.
A magyar néptanító szocziális feladata az iskolában
kezdődik. A mi társadalmi munkánk szálai, gyökerei
odanyúlnak a magyar népiskolába. Hogy az új társadalmi
programm, különösen a falusi jólét megteremtésére czélzó
törekvéseinek gyümölcsét élvezhesse ez a nemzet, itt,
az iskolában kell már megkezdeni a munkát.
Mi az állam czélja? Önmagának hosszú életet
biztosítani. Tehát jövendőt.
Ez a jövendő pedig csak jól nevelt gyermekeken
épülhet fel. A kié az iskola, azé a jövendő.
És mikor ezt a szót: nevelés, kimondom, eszembe
jut egy híres neveléstani írónak (Felméri) mondása:
„Vájjon mikor érjük el azt az időt, mikor a nevelés és
oktatás világában ez a két szó magába fogja foglalni nemzetünk történelmét, kötelességét és jövendő fenmaradásának alapfeltételeit ?"
Igen, uraim, mert nincs mit tagadni, a mi népoktatásunk világában az oktatás, a nevelés, az általános
művelődés fogalmát, igaz értelmét, subsíancziáját szem
elől tévesztették.
Nem pusztán a néptanítói kar hibája ez, mint azt
látni fogjuk; de hiába, úgy vagyon, hogy a mi népiskoláinkban a jellem-, a szívképzés, a kedély, az erkölcs,
az igazság és helyes irányú szabadságszeretet, a kötelességérzés, a munkaszeretet, a tekintély iránt való tisztelettudás, az önsegélyzésre való erők kifejtése, egyszóval:
a valláserkölcsi ember majdnem háttérbe szorul.
A mi népiskoláinkban általában véve csak tanítanak.
De még mennyit! és még mit! Csak azt nem tanítják,
amire a gyermeknek az életben közvetlen szüksége van.

Nem akarok a kérdéssel bővebben foglalkozni,
hiszen ez a pedagogusok dolga. Csak azért hozom fel
most is, hogy tárgyamnál fogva biztosítsam magamnak
azt, hogy igenis a népiskolára nézve ütött a 12-dik óra,
hogy gyúrjuk át s irányítsuk a társadalmi szükség felé.
A társadalmi irány és égető szükség pedig ma a szocziális
feladatok megoldása.
Önök uraim, a kik a nép közt élnek, nagyon jól
tudják, mik azok a szocziális bajok, melyek alatt nyög
ez a beteg magyar társadalom, de különösen a magyar
falusi élet.
Elveszett a hit a népben. Meggyöngült a tekintély
iránt való tisztelet. Falvaink pusztulnak. A színmagyar
nép széthullott csakugyan, mint az oldott kéve. Elvesztette a nép önbizalmát, önsegélyzés, összetartás, közös
erő, közös érdek — mind-mind oda.
Hát tudják meg végre, hogy a magyar népiskola
sarkpontja nem a sok tudásban, nem a könyvekben,
hanem az ifjú természetében és a nemzet jellemében
nyugszik.
Tanuljon a magyar parasztgyerek annyit, a mennyit
neki az életben közvetlenül tudnia kell. Legyen az az
iskola az ő életének leendő képe.
Képesítsük azt a gyermeket például az olvasásban
úgy, hogy önállóan sajátjává tehesse egy olvasmány
tartalmát, hogy mikor az életbe lép, kedve legyen az
olvasáshoz, mely áldások forrásaivá változzék. Képesítsük
arra, hogy egy ügyirat tartalmát felfogja, hogy vezetgesse
kis gazdaságának számadásait, hogy gondolatát a maga
módja szerint papírra tegye. Ismerje hazája múltját, hogy
szeresse ezt a földet, tanuljon meg számolni, hogy félre
ne vezessék, ismerje hazája terményeit, állatvilágát.
Neveljük vallásosságra, neveljük munkára. És különösen tudatosan ápoljuk bennök az összetartozandóság
eszméjét. Helyezzük őket képzelt esetekbe gyakran, de
igen gyakran, mikor esetről-esetre minden leczkében
világítsuk meg azt a gondolatot, azt az érzést, hogy egy
ember sokszor tehetetlen, összeroskadó, míg összeállván,
egymást megértve, segítve, hatalmasokká leszünk. A sok
nyelvtani kínlódások helyett így készítsük a gyermeket
az ő életére. Fejleszszük bennük a szülőföld, az ő falujuknak szeretetét; legyenek büszkék, ha szépül, fejlődik
a község. Esetekkel mutassuk meg nekik, miért boldogul
egyik gazda s miért bukik a másik. (Pálinkázás, korcsmázás áldozatai.)
A felsőbb osztályokban, de különösen a gazdasági
ismétlő-iskolákban ismertessük meg velük a gazdaköröket,
a hitel- és fogyasztási szövetkezeteket, a gabonaraktári
intézményeket, a gazdasági eszközöket, a helyes földmívelést stb. Egyszóval: ne mindentudó, de élni, társulni
tudó, munkás, hitét s hazáját szerető magyar generácziót
neveljünk a magyar népiskolában.
Mert ilyen generáczióra van nekünk szükségünk,
kik az új társadalmi programm megtestesítésén fáradozunk,
kik a falusi jólét megteremtésében látjuk egyedüli ments-

várát annak a nagy eszmének, hogy Magyarország a
magyaroké legyen.
Igen, t. tanítói kar. Önök így lesznek iskoláinkban,
a mi leghatalmasabb munkatársaink, így fogják csakugyan
meghódítani másodszor Árpád országát.
(Vége következik.)

TÁRCZA.
Az Ap. Cselekedetek II. ós IV. fejezeteinek
eommunismusa.
í r t a : Edward Lee HicJcs.

Feltételezem, hogy e két hely a tények eredeti
leírását foglalja magában. Lukács, — a kit én a Cselekedetek szerzőjének tekintek — nem volt ugyan szemtanúja a tudósítás eme részének, de voltak eredeti forrásai. A Cselekedetek első fejezetei olyan forrásból
vannak merítve, a mely határozottan zsidó eredetű és
a személyes és közvetlen ismeret nyomait hordja magán.
Lukács maga is szorgalmas kutató és gondos író volt.
Közléseit tehát, úgy, a mint vannak, igazaknak fogadom el.
Továbbá, ezen első fejezetek folyamán a szerző
(már akár a héber eredeti írója,, akár Lukács, annak
kiadója) időnként meg-meg szokott állapodni az elbeszélésben, hogy vizsgálat alá vegye a helyzetet és hogy
összegezze a születő egyház növekedését és kilátásait.
A Cselekedetek minden figyelmes olvasója észrevehette
ezt a jelenséget. A kezünk alatti két részlet is ilyen
természetű összefoglalás. Világos az is, hogy a második
az elsőnek a kibővítése, a mely azt beszéli el, hogy az
egyháznak jótékonykodó buzgósága még inkább növekedett a II. és III. fejezetek eseményei között és legmagasabb fokát az utóbbiban leírt eseményben érte el.
Mielőtt a tudósítások fejtegetésébe bocsátkoznám,
néhány szót kell szólanom általában a gazdagságról és
a szegénységről és a coinmunismusnak az újtestamentomi elbeszélés által támasztott kérdéséről. Mert ha ezt
a problémát, meg akarjuk oldani, a Cselekedeteknél korábbról kell kezdenünk. Kiindulunk magának a Mesternek életéből és tanításaiból. Az Úr, a szó betűszerinti
értelmében, „szegénnyé lett mi érettünk". Bele született
egy középrendű, csendes családi körbe. Családja —
emberi oldalról tekintve — fényes múltra tekinthetett
vissza, hiszen Dávid királyt számíthatta alapítójának;
és anyagi tekintetben ment volt a szűkölködő szegénységtől. József és kétségtelenül maga Mária is, kezük
munkájával keresték kenyerüket. A názáreti Jézus otthona rendkívül egyszerű volt; de távol állott mind a
nyomorúságtól, mind a dúsgazdagságtól. Valódi példánya
volt az egyszerű életnek ós a fenkölt gondolkodásnak.
De attól a pillanattól fogva, a mikor a nyilvános működésre való elhivatást megnyerte, a Megváltó elhagyta
mindezt. A pusztában való bőjtölés volt az ő azutáni

életének alaphangja. Nem volt többé semmije és vándorlóvá lett. Mások jószívűségéből élt. Hogy miért? —
nem fejtegetem bővebben. Egyik okát megtalálhatjuk
abban a tátongó hasadékban, a mely abban az időben
és azon a földön a gazdagot és a szegényt elválasztotta. Másik okát megtalálhatjuk abban a tényben, hogy
a vagyonosok és a vagyontalanok közt folyó küzdelem
az emberiséggel coextensiv és a történelem minden,
vagy csaknem minden tragédiájának gyökerét képezi.
Hogy a Megváltó milyen fontosnak tekintette ezt, látszik
abból, hogy a tizenkettőnek mindegyikétől a minden
földi javakról való lemondást követelte. Ö és tizenkét
tanítványa közös életet éltek; egy testvérséget alkotnak
(Ján. 20: 17), közös erszényük van, a szent asszonyok
és mások adományaiból élnek. Néha elfogy az ételük,
mint ama szombatnapon a búzaföldön, vagy a mikor
átkelnek a tengeren, vagy a mikor örvendve szedik
össze a maradékdarabokat ós félreteszik azokat maguk
és Mesterük számára. Krisztusnak, a szó szoros értelmében, „nem volt hová fejét lehajtani", eltekintve a
mások, pl. Lázár jószívűségétől vagy a jeruzsálemi
„felsőház" névtelen tulajdonosáétól. Mi, a kik az evangéliomokat olvassuk, ritkán vagyunk képesek a Krisztus
életében feltűnő önlemondást teljes jelentőségében felfogni. De a tizenkettő beleavattatott ennek az életnek
a szellemébe. Próbamissziói útjukon már alkalmazták
annak elveit (Márk 6 : 8 ) ; 0 „megparancsolá nékik,
hogy az útra semmit se vinnének, hanem csak pálczát;
sem táskát, sem kenyeret, sem pénzt az ő erszényükben, — hanem hogy csak zsólyákat vonnának lábaikra,
ós kettős ruhát ne vennének magokra". Mendicansoknak
kell lenniök, mint a milyen ő maga, és minden párnak,
hogy úgy mondjuk, egy testvérség magvává kell lennie.
Nem akarok bővebben foglalkozni assisi Ferencz
romantikus történetével és a Krisztus példájának ama
betűszerinti követésével, a melyet ez a szép lélek az ő
bámulatos életében felmutatott és első tanítványaitól
megkövetelt. Forradalmat okozott az a keresztyénségben
és felelevenítette az egyház életét. A XIII. század eme
csodálatos epizódjára csak azért hivatkozom, hogy rámutathassak, hogy a gazdagságról ós a szegénységről
való minden gondolataink és a gazdagoknak a szegények iránt való szeretetből folyó önmegtagadása közepette csak az Úr felett való kontemplálásból indulhatunk
ki. Nem állítjuk ugyan, hogy assisi Ferencz szabályai
a leghelyesebbek, a melyeket ma is elfogadhatunk. De
methódusa józan: tanulnunk kell, mint a hogy ő tanult,
Krisztustól.
Az Úr tehát arra oktatta tanítványait, hogy mondjanak le mindenről, a miök csak van és éljenek közös
életet. Az ő kicsiny testvériségének princzipiuma mendicans ós communisticus volt.
Csodálkozhatunk-e tehát, ha az első jeruzsálemi
keresztyének elméje, mihelyt csak a Szentlélek megkezdte bennök munkáját s mihelyt szembe kellett nézniök a szegénység problémájával, — ösztönszerűleg az

ő nagy Példánykópük felé fordult ? Bizonyosra vehetjük,
hogy az apostolok közül egyiknek sem volt Jeruzsálemben semmije, hanem még mindig, ép úgy, mint mikor az
Úr velők volt, az egyház jószívűségéből éltek. S mivel
nekik nem volt miből segíteni a szegényeket („ezüstöm
és aranyom nincsen nékem"), mások alamizsnáira appelláltak és pedig hathatós rábeszélő képességgel. A Jeruzsálemben megtért keresztyének legnagyobb része bizonyára szegény volt. így van ez még ma is a legtöbb
városban. Reá is mutathatunk néhány okra, a miért a
szegénység állandó baj volt Jeruzsálemben. így igen
sok keresztyén megbotránkoztatta családját az egyházhoz való csatlakozás által és (miként Pálnak) el kellett
veszítenie mindenét, hogy a Krisztust megnyerhesse.
Ennek a körülménynek megfelelőleg olvassuk, hogy az
apostolok igen hamar kénytelenek voltak az alamizsnálkodás rendszerét megteremteni. Naponként ételt adtak
az özvegyeknek és másoknak. A hét diakónust épen
azért választották, hogy a szétosztás nehézségein segítsenek. Az egyházban az „özvegyek" igen korán olyan
rend-félévé váltak, a kiknek az volt a kötelességük,
hogy a betegeket látogassák és egyéb szeretetmunkát
végezzenek, a melynek fejében eltartást nyertek az egyház vagyonából. Az Efezusban, Philippiben és a Pál,
vagy Barnabás, vagy Péter által alapított gyülekezetek
mindegyikében felállított presbiterség vagy episkópusság
feladatai sokkal inkább pénzügyiek, mint istentiszteletiek
voltak. Legelső és legfőbb kötelességük az egyház vagyonának gondozása, felhasználása és a bővölködő charitás szolgálata volt. Tudjuk, hogy a halottak eltemetése
igen korán a közös egyházi alap feladatává vált a helyi
gyülekezetekben, úgy annyira, hogy a császár és a római
hivatalnokok előtt csak valami temetkezési-egyesületnek
tűnt fel az egyház. Nem is volt ez a legkevésbbé sem ismeretlen a pogány világ előtt. Az egész római birodalomban
és méginkább a pre-római és a római görögség között
egészen közönségesek voltak a vallásos színezetű és
jótékony vagy közczélokat szolgáló testvériségek és
egyesületek. Az iparos czéhek, a jótékony társaságok
és a temetkezési egyesületek nem a modern vagy a
középkor szüleményei, sőt még nemis csak a keresztyén
kortól kezdve vannak.
Rá kell tehát mutatnunk, hogy milyen természetes, milyen kézenfekvő, milyen kikerülhetetlen volt, hogy
az apostolok a jeruzsálemi gyülekezet szegény-problemáját csak az önmegtagadásnak bámulatos, minket meglepő rendszerével oldhatták meg. „Mindenük közös vala",
olvassuk a Cselek. 2 : 44-ben; és ez azonnal meg van
magyarázva azzal az állítással, hogy „jószágukat, vagyonukat eladják vala és osztják vala azokat mindeneknek,
a mint kinek-kinek szüksége vala". Az eljárás még
világosabban kitűnik a 4 : 32 —35-bŐl, a hol ezt olvassuk : „A sokaságnak pedig, a mely hitt vala, szíve-lelke
egy vala; és senki semmi vagyonát nem mondja vala
magáénak, hanem nékik mindenük közös vala . . . és
mindnyájan felette nagy szeretetben valának. Nem is

volt közöttük senki szűkölködő; mert valakiknek földjük
vagy házuk vala, eladván azokat, az eladott birtok
értékét előhozák vala és leteszik vala az apostoloknak
lábainál, és elosztják vala mindeneknek, a mint kinekkinek szükség vala."
Ebből én legelső sorban is azt értem meg, hogy
az egyházban a szegények, a mennyiben rá voltak szorulva, a közös alapból nyerték tápláltatásukat és felruháztatásukat, és pedig a testvéri szeretetből és nem
a hozzájok lehajló „jótékonyság"-ból kifolyólag. Hogy
az ilyen testvéries bőkezűség bizonyos erkölcsi veszedelmet rejt magában, tudjuk a saját tapasztalatainkból
és látjuk Pálnak I. Tim. 5. részéből, a hol azt rendeli,
hogy a hatvan évnél fiatalabb özvegyeket ki kell zárni
a segélyezendők közül, továbbá minden olyan özvegyet,
a kiknek gyermekeik vagy unokáik vannak, a kik kötelesek őket eltartani. Hasonlóképen az I. Tim. V. fejezetében azt rendeli, hogy a hivalkodókat és a házanként
járó hazudozókat ki kell rekeszteni az egyház jótékonyságából, észben tartván, hogy „ha valaki nem dolgozik
(pedig tudna), ne is egyék". Ugyanilyen vonatkozású
részt találhatunk a Titushoz irt levél utolsó verseiben
is: „Tanulják pedig meg a mieink is, hogy becsületesen munkálkodjanak a szükséges dolgokért, hogy ne
legyenek gyümölcs nélkül valók". Az első egyház határtalan jótékonysága és a közös jótékony alap magában
hordozta azt a veszedelmet, hogy visszaéljenek vele és
erkölcsi tekintetben veszedelmessé legyen.
(Folyt, következik.)

BELFÖLD.
A dunántúli evang. egyházkerület
gyűlései.
A dunántúli evang. egyházkerület f. hó 5—7. napjain tartotta meg a Aelkészegyesület, az ének- és zenepartoló egyesület és a kerület közgyűléseit. A gyűlések
Bonyhádon folytak le, a mely városnak a tolna-baranyasomogyi egyházmegye által fentartott algimnáziuma szintén ezekben a napokban ünnepelte fennállása 100 éves
örömünnepét és gimnáziumi 5-dik osztálya megnyitásával
a főgimnáziumok sorába lépését.
A lelkészegyesület szept. 5-én délelőtt ülésezett,
Gyurátz Ferencz püspök elnöklete alatt. Gyurátz püspök,
mint mindig, úgy most is tartalmas és lelkesítő beszéddel
nyitotta meg a gyűlést, fejtegetve a Krisztus tudományának magasztosságát és ennek szolgálatában a lelkészek nagy hivatását.
A napirend előtt Ihász Lajos felügyelő és Gyurátz
Ferencz felszólalása következtében szóba került a lelkészi formaruha kérdése, a melyre okot a gimnázium
jubileumán jelen volt lelkészek eltérő öltözete adott.
Ki is mondották, hogy a gyűléseken, de legalább is
ezek első napján, a lelkészek Luther-kabátban jelenjenek meg.

Madár Mátyás jegyző az egyházmegyei lelkészegyesületek működéséről számolt be, s ennek kapcsán
került tárgyalásra a kerületi gyámolda kérdése. Sajnos,
a dunántúli kerület gyámintézete nem képes a szükségleteknek megfelelni s több év óta már a kerület állandó
segélyére szorul. A felett folyt tehát a tanácskozás, hogy
bezárják-e az intézetet, vagy pedig milyen expedienst
találjanak a bukás kikerülésére. Az előadó a baj okaképen a tanítóknak a gyámintózetbe felvételét mutatta
fel, s ebből kifolyólag hosszabb vita indult meg a felett,
hogy a tanítók kirekesztessenek-e az intézetből, vagy
ne ? A gyűlés végül a tanítók bennhagyása mellett döntött s ez alapon kérte ismét a kerület gyámolítását.
A parókhiális könyvtárt illetőleg az volt a vélemény, hogy nem erre, hanem iskolai népkönyvtárakra
és lelkészegyesületi könyvtárra van szükség. A liturgia
egyesítése kérdését bizottsághoz utasították, és helyeselték azt az indítványt, hogy egy olyan vallástani kézikönyv legyen, a melyben az összes elemi osztályok tananyaga bennfoglaltatik.
E kérdések megbeszélése után Pröhle Károly lajtaujfalui lelkész tartott felolvasást: „A szoczializmus és
protestáns egyházunk" czím alatt, és azt mutatta ki,
hogy igazán helyes szoczializmus csak az lehet, a mely
az evangéliomi keresztyénség alapján áll. A felolvasás
köztetszést aratott s a gyűlés el is határozta annak
kinyomatását.
Löw Fülöp a soproni belmissziói egyesület áldásos
és szép sikerű munkáját ismertette ; végül pedig a pénztár állapotáról szóló jelentést hallgatta meg és hagyta
helyben a közgyűlés.
Ugyancsak szept. 5-én ülésezett az
pártoló egyesület is, dr. Berzsenyi Jenő és
esperes elnöklete alatt. A megnyitás után
tett jelentést az egyesület működéséről
kedvező helyzetéről.

ének- és zeneStettner Gyula
Bancsó Antal
és a pénztár

Az egyesület hat gyülekezetnek 60—60, két gyülekezetnek 40—40 korona, a tanítóegyleteknek 3—3
korona segélyt szavazott meg, s ezenkívül több gyülekezetnek chorál-könyveket és énekeskönyveket adományozott. Támogatásába vette a gyűlés a Sárospatakon
megjelenő Protestáns Zeneközlönyt is s megrendelésre
ajánlotta a tanítóegyleteknek, megígérvén, hogy az előfizetési összegeknek felét fizetni fogja.
Miután az egyesület által kibocsátott „108 dallamos" énekfüzet elfogyott, a gyűlés elhatározta a füzetnek újból leendő kiadását.
Szept. 6-án reggel gyámintézeti istentiszteletre gyűltek össze; istentisztelet végeztével pedig kezdetét vette
az egyházkerületi közgyűlés, a melyen az elnöki széket
Oyurátz Ferencz püspök és Ihász Lajos felügyelő foglalta el.
Ihász Lajos megnyitó beszédében a szoczializmus
kérdésével foglalkozott és egy kerületi tűzkárbiztosító
intézet felállításának a gondolatát vetette fel.

Hanzély János felügyelőnek világi jegyzővé megválasztása után az egyetemes gyűlésre küldötték ki a
képviselőket, majd pedig a miniszteri leiratokat vették
tudomásul.
A püspöki jelentés során örömmel vették tudomásul, hogy a megtartott Bocskay-ünnepélyeken a Bocskayalapra 1600 korona gyűlt össze, majd pedig a 48. XX.
végrehajtására vonatkozó miniszteri nyilatkozatot vették
tárgyalás alá. A gyűlés erre vonatkozólag Horváth Sámuel esperes indítványát fogadta el, a mely szerint a
kerület köszönettel veszi ugyan a kilátásba helyezett
3 millió koronát, azzal azonban a prot. egyházak jogos
igényeit kielégítve nem látja ós teljes mértékben fenntartja a két egyház közös bizottsága memorandumában
a törvény végrehajtását illetőleg lefektetett alapelveket.
Az egyházak valláserkölcsi életére és a lelkészek
belmissziói tevékenységére vonatkozó kedvező adatokat
örömmel vették tudomásul; a népmozgalmi adatok azonban nagy szomorúságot okoztak. Részint a megélhetés
nehézsége, részint a könnyebb megélhetés erősen megindította a kerület gyülekezeteiben is a kivándorlást, a
mely a lélekszám tetemes csökkenését vonta maga után.
Bizony a szocziális kérdések itt is előtérbe nyomulnak,
s ha ezek miatt egyházainkat pusztulásnak nem akarjuk
kitenni, mind a gyülekezetekben a lelkészeknek és tanítóknak, mind a felsőbb egyházi hatóságoknak behatóan
kell foglalkozniok a szocziális kérdésekkel s fel kell venniök híveink anyagi ügyeinek gondozását is.
Bancsó Antal a főiskolai ügyekről tett jelentést, s
ezek során a közgyűlés a soproni theol. akadémián az
írásmagyarázat és systematica theologia tanszékére, 2400
korona törzsfizetóssel és 400 kor. lakáspénz-illetménnyel
Pröhle Károly lajtaujfalui lelkészt választotta meg, rendkívüli tanári minőségben.
A debreczeni főiskolán szervezendő filozófiai fakultás költségeinek fedezéséhez a kerület nem járult hozzá.
Majd a pénzügyi bizottság jelentése következett,
Hering Zsigmond előterjesztésében. Ennek során AlsóLendvának 14,500 kor. segélyt folyósítottak ; kimondták,
hogy a tűzkárbiztosítási szerződést továbbra is az Első
Magyar Általános Biztosító Társasággal kötik meg; a
kőszegi leányiskola pénzkezelésének megvizsgálásával a
főszámvevőt bízták meg.
A délutáni ülésen hosszabb vitára adott alkalmat
a soproni tanítóképző ügye. A kerület nem igen képes
az intézetet modern színvonalon tartani; tehát vagy újabb
áldozatok meghozatalára van szükség, vagy pedig át
kell engedni az iskolát az államnak. Az államosítás gondolata azonban, egészen helyesen, élénk visszatetszést
szült. A kérdésben nem is történt .döntés, hanem az
elnökség bízatott meg annak tanulmányozásával és annak
kipuhatolásával, hogy az állam minő feltételek alatt
venné át az intézetet.
Kimondta a gyűlés, hogy a kerület történetét megíratja. A mű szerkesztésével Payr Sándor theol. tanárt
bízta meg.

Az első napi ülés hátralevő részében általában
pénzügyi dolgokat intéztek el. A számvevő fizetését 1000,
az alszámvevőét 600, az ellenőrét 400 koronában állapították meg. A felemelt államsegélyből 10,700 koronát
osztottak ki a lelkészek és a tanítók között, működési
pótlék czímén; az esperesi tiszteletdíjakra 6600, a soproni theologiának 6000, a bonyhádi gimnáziumnak 1200,
a felső-lövői gimnáziumnak 700, az egyetemes theologiának 700, a Luther-Társaságnak 600, a hivatalos lapnak 600, a kőszegi leányiskolának 9000 koronát szavaztak meg.
A szept. 7-diki ülésben a népiskolai bizottság jelentését tárgyalták, s örömmel vették tudomásul az iskoláztatás kedvező viszonyait. Kimondották, hogy a jövő
iskolai évtől kezdve az új állami tantervet léptetik életbe
az elemi iskolákban, s ennek megfelelőleg új vallástanítási tantervet dolgoztatnak ki.
Az egyházkerületi tanítóegyesület alapszabályait
megerősítette a közgyűlés és kimondotta, hogy az egyesület minden második évben a kerületi közgyűlés helyén és
idejében tartsa meg gyűléseit, s hogy azokra a tagok megjelenhessenek, esetről-esetre bizonyos összeget fognak
kiutalni az államsegélyből.
Bognár Endre az ének- és zenepártoló-egyesület
jelentését terjesztette elő, s javaslatára a kerület, az
orgonák hangolását illetőleg Biebert pécsi orgonakészítővel köt szerződést.
Kimondották, hogy a felekezeti tanítók nyugdíjügyének méltányos rendezését ós fizetésüknek az államiakéval egyenlővé tételét az egyetemes gyűlésen szorgalmazni fogják.
Még a missziói és gyámintézeti bizottság, a számvevőszék ós a kerületi levéltáros tették meg jelentéseiket,
s ezeknek és kisebb belkörű ügyeknek az elintézése
után a gyűlés d. e. 11 órakor véget ért.
Referens.
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(Folytatás.)
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Collegium IX. Disputatio XXII.
De vanitatibus Bellarmini circa controversiam de
sacramento Baptismi: & de confirmatione. Libro I. & II.
de Baptismo. Respondente Emerico Rhegio Pezelio Ungaro : 10. Február. 1610. — Pareus CT II. 503—510.
Collegium IX. Disputatio XXY. 1
De vanitatibus Bellarmini circa controversiam de
possibilitate reális praesentiae corporis Christi sub speciebus eueharistiae„ Libro III. de euchar. Respondente
Paulo Kevino Ungaro : 24. Febr. 1610. — Pareus CT
II. 515—519.
Collegium IX. Disputatio XXYI. 2
De vanitatibus Bellarmini circa controversiam de
sacramenti eucharistiae substantia, ritu, eífectu, integritate & veneratione. Libro IV. de euchar. Respondente
Johanne Samaraeo Ungaro: 24. Mart. 1610. — Pareus
CT II. 5 2 0 - 5 2 5 .
Collegium IX. Disputatio XXVII. 3
De vanitatibus Bellarmini circa controversiam de
missa. Libro I. & II. Respondente Stephano S. Szepsino
Ungaro: 31. Mart. 1610. — Pareus CT II. 5 2 5 - 5 3 0 .
Collegium IX. Disputatio XXVIII. 4
De vanitatibus Bellarmini circa controversiam de
pseudo-sacramento poenitentiae. Libro I. II. III. IV.
Respondente Michaele Vardi Ungaro: 6. Aprill. 1610.
— Pareus CT II. 530—536.
Collegium IX. Disputatio XXIX. 6
De vanitatibus Bellarmini circa controversiam de
indulgentiis: extrema unctione, ordine ecclesiastico, &
matrimonio. Respondente Stephano Siderio Ungaro: 14.
Aprill. 1610. — Pareus CT II. 536—539.
Collegium IX. Disputatio XXX.
De vanitatibus Bellarmini circa controversiam de
gratia primi hominis. Lib. I. & de peccati definitione
ac partitione. Lib. I. de amissione gratiae. Respondente
Stephano C. Kernyeino Ungaro: 21. Aprill. 1610. —
Pareus CT II. 540—545.
(Folytatása következik.)

EGYHÁZ.
Lelkészválasztás. A nagyidai (Abauj) ref. gyülekezet Radácsi István tiszanánai segédlelkészt választotta
meg lelkipásztorává.
1
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XXIV helyett.
XXV helyett.
XXVI helyett.
XXVII helyett,
XXVIII helyett.
XXIX helyett.

Lelkészkinevezés. Antalfy László kassai reform,
segédlelkészt a hadügyminiszter a kassai katonai kerület
tábori lelkészévé nevezte ki.
Egyházkerületi gyűlések. A dunamelléki ref. egyházkerület szept. 21. és következő napjain Budapesten,
— a tiszáninneni ref. egyházkerület okt. 14—16. napjain
Ungváron tartja meg közgyűlését.
Az abauji ref. egyházmegye aug. 31-én tartotta
meg közgyűlését Kassán, Révész Kálmán esperes és Meczner József gondnok elnöklete alatt. A gyűlés melegen
üdvözölte világi aljegyzőjét, dr. Puky Endrét, alispánná
történt választatása alkalmából; azután pedig az újonnan
választott tisztviselőket eskették fel hivatalukra. A kerületi gyűlés határozata értelmében a gyülekezeteket az
eddigi hat egyházlátogatási járás helyett nyolczba osztották be. Az új lelkészeket és tanítókat beerősítették
hivatalaikba. A Bocskay-emlékistentiszteleteken a Bocskay-alapra 434 kor. 43 fillér folyt be az egyházmegye
gyülekezeteiben. Elhatározták, hogy felterjesztést intéznek a sáros-eperjesi missziói körnek három körre leendő
felosztása iránt. Ugyancsak kérik a kerülettől annak elrendelését, hogy a sárospataki theologusok tanári vezetés alatt minden vasárnap templomba menjenek, maguk
között pedig minden héten egy délután ifjúsági istentiszteletet tartsanak. A tanügyi bizottság jelentése szerint
az iskolák hiven végzik feladatukat s csak kettő van,
a mely gyengének minősíthető.
•
lmaliázl'elavatás. A barcsi evang. gyülekezet legközelebb avatta fel szent rendeltetésére imaházát és
szólaltatta meg harangjait. A felavatást Németh Pál
esperes végezte ; az alkalmi magyar beszédet Mesterházy
Sándor, a német beszédet Schrödel József tartotta.
Zászlóavatás. Az ó-budai ref. gyülekezet kebelében
áldásosán működő „Ének-egyesület" f. hó 23-án avatja
fel ünnepélyesen dísz-zászlóját. A felavatáson, a programm szerint, mint védnök, jelen lesz Baksay Sándor
püspök is. Az ünnepély reggel 8 órakor veszi kezdetét
s a zászló felavatása 11 órakor fog megtörténni a ref.
templomban. Délben közebéd lesz.Délután 7sí5-k or a jelentkező dalárdák közreműködésével hangverseny lesz. Utána
kerti ünnepély és tánczmulatság következik. — Adjon az
Isten erőt és kegyelmet, hogy az egyesület mindig fennen
lobogtathassa zászlaját a haza javát czélzó társadalmi
munka és az egyház szolgálatában !
Egyliázfelügyelöi jubileum. Az eperjesi ev. egyház
ritka szép ünnepet ült f. hó 9-én. Kubinyi
Albertnek,
felügyelőjének 50 éves fordulóját ünnepelte, ós pedig
nemcsak a maga körében, hanem a város, az egyházkerület és a közel-távol lakó tisztelők részvételével is.
Kubinyi Albert az ünneplést valóban meg is érdemli,
mert ő még egyike azoknak az igazán hithű világiaknak,
a kik nemcsak szóval, de tettekkel, áldozatokkal bizonyítják meg egyházszeretetüket. Az ünnepély hálaadó
istentisztelet és egyházközségi díszközgyűlés keretében
folyt le. Az istentiszteleten Geduly Henrik egyházkerületi
főjegyző tartotta az alkalmi beszédet. A díszközgyűlésre
küldöttség hívta meg a jubilánst, a kit az esperesek és
a lelkészek közreműködése mellett Zelenka Pál áldott
meg. A jubiláns érdemeit az egyházközség nevében
dr. Mikler Károly helyettes felügyelő méltatta szép beszédben. A gyülekezet és a tisztelők a jubileum emlékére
alapítványt tettek Kubinyi Albert nevére. Az alapítványt
még gyarapítani fogják s évi kamatait az eperjesi ev.
polgári iskola segélyezésére fordítják. Az üdvözlő beszédre
a jubiláns meghatottan válaszolt és az egyház szeretésére és támogatására buzdította a gyülekezet tagjait.
Délben közebéd volt, a melyen az üdvözlő táviratokat

is felolvasták. Adjon az Isten magyar prot. egyházunknak
sok oly hűséges fiat, mint a milyen Kubinyi Albert!
Neki magának pedig nyújtsa áldó kegyelmét továbbra is!
Az alsózempléni ref. egyházmegye őszi közgyűlése
szept. 4-én folyt le Sárospatakon. Megelőző napon lelkészi értekezlet lett volna, de a nem nagy számmal megjelentek inkább azt határozták, hogy azt október 31-én, a
reformáezió és Bocskay emlékezetével kapcsolatban, Szerencsen fogják azt megtartani. Szóba került az Őszi közgyűlésnek vándorgyűléssé változtatása, valamint a felemelt
közigazgatási államsegélynek miként való felosztása is;
azonban a vélemények igen megoszolván, mindkét kérdés
függőben hagyatott. — Az egyházmegyei közgyűlés tárgysorozatán igen nagy számmal szerepeltek a scontró-ügyek,
a mi visszatetszést is keltett, mert ez annak a jele, hogy
a függőben hagyott ügyek elintézésében nem igen buzgólkodnak azok, a kiknek pedig kötelességük volna a
határozatok végrehajtása. A gyűlés legelső sorban kiküldte a kerületi képviselőket, beerősítette hivatalaikba
az új tanítókat, azután pedig a belkörű közigazgatási
ügyeket intézte el.
A szatmári ref. egyházmegye f. hó 19—21. napjain fogja megtartani közgyűlését Fehérgyarmaton.
A franczia szeparáczió. A római pápának a kultuszegyesületeket visszautasító encziklikája s ennek az
a rendelete, hogy a franczia püspökök maguk gondoskodjanak olyan egyesületek szervezéséről, a melyek
kánonszerűek, tanácskozásra gyűjtötte Össze a mult héten
Párisban a püspököket A tanácskozás egészen bizalmas
volt s arról semmi hivatalos közlés sem jelent meg. A
lapok, még az egyházi jellegűek is, csak találgatják,
hogy miről folyhatott a beszéd. Hogy pedig hoztak-e
határozatokat és mely irányban, azt még eddig senki
sem tudja a kívülállók közül. A püspököknek egyházmegyéikben megkezdendő akcziója azonban majd megmutatja, hogy miben történt a megállapodás.
Alkuvás a magyar nyelvre. Boldog emlékezetű
Erzsébet királyné gyászos halála után merült fel az a
gondolat, hogy nevére egy r. kath. templom építtessék
a fővárosban, a melyben az „oltári szentség éjjel-nappal
imádható legyen". Az építendő templom gondozóivá és
az oltári szentség örök imádóivá megnyerték a vezetők
a Mária Reparatrix nevű, Francziországból elűzött apáczarend egy társházát. A templom felépítéséhez persze
kérték a főváros segítségét is. Meg is nyerték azt 100,000
korona összegben, de csak azzal a kikötéssel, hogy
mind a templomban, mind a zárdai iskolában kizárólag
a magyar nyelv használtassék. A városi segély öt éven
át 20 ezer koronával lett volna folyósítandó. A főváros
ezt két évre már ki is utalta. Most egyszerre kellett
volna a 60,000 korona. De mivel a főváros pénztára ezt
nem utalhatta ki, a Pesti Hazai Első Takarékpénztárat szólította fel a financzirozásra. Ez hajlandó is volt az összeg
előlegezésére, de csak azon feltétel mellett, ha a főváros
eláll a magyar nyelv kizárólagos használatára vonatkozó
kikötésétől; mert hiszen - a mint a pénzintézet magyarázza
— esetleg nem kizárólag a magyar nyelv használtatván a
templomban, a főváros megtagadhatná a kölcsön kifizetését. És a főváros tanácsa törölte a magyar nyelv kizárólagos használatára vonatkozó kikötést; a pénzintézet
pedig folyósította a kölcsönt. Ezeket olvasva, arczunkba
szökik a vér, minden hivatalos szépítgetések daczára is.
Egy pénzintézet, a mely a magyar nyelv elalkudása
mellett ad csak kölcsönt, érdemetlen a szép „Hazai"
névre. S egy város, a mely elalkudja a magyar nyelvet,
érdemetlen a „főváros" nevre. Szegény Fáy András

bizonyosan megfordul erre sírjában. Mi élők pedig elfedezzük piruló orczánkat. Hol van itt az a híres magyar
sovinizmus?! Sehol! Vége van annak azonnal, mihelyt
pápista papokról és apáczákról van szó !

I S K O L A .
A budapesti ref. theol. akadémián f. hó 12-én
tartatott meg a Ill-dik évfolyamra fellépők alapvizsgálata.
A vizsgálatra 13 növendék állott elő. a kik közül jeles
osztályzatot nyert 5, jó osztályzatot 3, elégséges osztályzatot 3 növendék ; kettő pedig egy-egy tárgyból javító
vizsgálatra utasíttatott.
Jubiláló gimnázium. A bonyhádi ág. ev. gimnázium, melyet a tolna-baranya-somogyi egyházmegye alapított, f. hó 4-én hármas ünneppel ülte meg fönnállásának
századik évfordulóját. Ez alkalommal ünnepelte Gyalog
István, az intézetnek 17 éven át volt igazgatója, tanárságának negyedszázados jubileumát, és Mathauser Imre,
az intézetnek 33 évig volt tanára most vett búcsút az
intézettől. A megjelentek sorában voltak Gyurátz Ferencz
püspök, Ihász Lajos főrendiházi tag, egyházkerületi felügyelő, Tolna vármegye tisztikara, élén a főispánnal,
Apponyi Gréza gróffal. Az ünnepély reggel kilencz órakor
kezdődött a templomban, a hol Horváth Sándor esperes
tartott alkaliúi beszédet. Istentisztelet után a gimnázium
tornacsarnokába vonult föl a tanári kar és az ifjúság,
valamint a vendégek. A Himnusz eléneklése után Gyurátz
Ferencz püspök megnyitó beszédet mondott, Gyalog István
igazgató a gimnázium történetét adta elő, Sántha Károly
lelkész alkalmi ódát szavalt, s az ünnépélyt Ihász Lajos
felügyelő beszéde rekesztette be. A bonyhádi evang.
gimnázium jubileumi ünnepélyével fejlődése ú j korszakába
lépett, a mennyiben a fenntartó testület a jelen iskolai
évben az intézet 5-dik osztályát is megnyitotta. Adjon
neki az Isten további boldog virágzást!
A népoktatás reformja. A „Figyelő" cz. kőnyomatos híradása szerint a kultuszminisztériumban a népoktatás teljes reformjára készülnek. A reform a községi
ós felekezeti népiskolák programmszerű államosítását is
felöleli, még pedig első sorban a határmenti vármegyék
és a nemzetiségek által lakott vidékek községi ós felekezeti iskoláit akarja gróf Apponyi Albert államosítani.
Tekintettel arra a körülményre, hogy az államosítás az
államháztartásra óriási terhet ró, a reform csak fokozatosan vihető keresztül és az összes iskolák államosításáról
egyáltalán szó sem lehet. A kultuszminiszter nemrég
felszólította a kir. tanfelügyelőket, hogy a nemzetiségi
iskolák viszonyaira vonatkozólag terjesszenek fel hozzá
terjedelmes jelentést. Több kir. tanfelügyelő jelentése
érkezett már eddig be, melyek szerint a nemzetiségi
iskolák tanügyi hiányai felette szembeötlők. A miniszter
azon tanfelügyelők részére, a kiknek hatáskörébe nemzetiségi vidékeken fekvő népiskolák tartoznak, nagyobb
útiátalányt fog utalványozni, hogy lehetővé tegye a
nemzetiségi iskolák szigorúbb ellenőrzését. — Közöljük
e hírt, de hozzáfűzzük azt a kérdést, hogy az ebből a
hírből kitetsző kényszerítő államosítás és a miniszteri
programm, a mely a felekezetek iskolatartási jogát
sértetlennek hirdette, miként egyeznek meg egymással ? !
Hol az egyenlőség'? A mult esztendőben minden
pedagógus örömmel üdvözölte a kultuszminiszternek a
gyakorlati tanárképzés ügyében tett intézkedését. Az
örömbe azonban fájdalom is vegyült, a mikor a tanárok

gyakorlati képzésére kijelölt középiskolák között nem
találtatott egyetlen protestáns iskola sem. Legközelebb
az orsz. ref. tanáregyesület is foglalkozott ezzel a dologgal és kívánságát fejezte ki az iránt, hogy a gyakorló
iskolák közé protestáns intézetek is vétessenek fel.
Hogy ez a kivánság mennyiben talál méltánylásra a
közoktatásügyi minisztériumban, világos bizonysága annak
az, hogy a most kezdődő tanévre gyakorló iskolául kijelölt 38 intézet között nincs egyetlen egy protestáns
középiskola sem, hanem közülök 24 állami, 4 kir. katholikus intézet. Ebben nem láthatunk egyebet, mint
protestáns középiskoláink sértő mellőzését. Hát azok az
iskolák, a melyek a csak újszülötteknek nevezhető
állami iskolák előtt, évszázadokig magok képezték tanáraikat, azokat a régi híres professzorokat, nem volnának
képesek a kezdő tanárokat a tanítás és nevelés művészetébe belevezetni ? ! Nem hiszik ezt még a kultuszminisztériumban sem. Más az oka a mellőzésnek. Az a
szellem, a mely báró Barkóczy hírhedt beszédéből áradt
ki, a mely, úgy látszik, igen rokonszenves a „nemzeti
kormány" kultuszminisztériumában! Vájjon lesz-e ehhez
szavuk egyházaink vezetőinek ?!
A községi és felekezeti tanítók fizetésének kiegészítése tárgyában a vallás- és közoktatásügyi miniszter
helyett Molnár Viktor államtitkár körrendeletet intézett
valamennyi közigazgatási bizottsághoz egyrészt és valamennyi egyházi főhatósághoz másrészt. A rendelet hivatkozik arra, hogy a községi és felekezeti felső nép- és polgári
iskoláknál alkalmazott tanítók és tanítónők illetményeinek
megállapítása tárgyában az 1868. évi XXXVIII t.-cz.
megalkotása óta újabb törvényes intézkedés nem történt,
míg az állami felső nép- és polgári iskoláknál működő
tanítók (tanítónők) illetményeit nemcsak az 1893. évi
IV. t.-cz. javította, de az 1904. évi I. t.-cz. részükre
még személyi pótlékot is állapított meg. így az állami
és nem állami alkalmazottak illetményei között a különbözet mindinkább megnövekedett. Minthogy pedig a községi és felekezeti felső nép- és polgári iskolai tanítók
(tanítónők) a közművelődés és nemzeti nevelés érdekében a tanítás terén ugyanoly fontos feladat betöltésére
hivatvák, mint az állami iskolák tanerői, ezért az állam
módot akar nyújtani a fizetésekben mutatkozó aránytalanságoknak segélyezés útján, fokozatosan leendő kiegyenlítésére, azon esetre, ha igazolva van, hogy az
iskolafentartó nem rendelkezik elegendő anyagi erővel
az illetmények felemelésére s ha ezen czélra az államsegélyt kéri. Az 1906. évi állami költségvetésben e
czélra rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel ezúttal a községi és felekezeti felső nép- és polgári iskolai
tanítók (tanítónők) fizetésének államsegéllyel leendő kiegészítését 1906. évi július hó 1-től számítva oly módon
fogja megkezdeni, hogy a képesítéssel bíró és rendszeresített állomáson állandó fizetéssel alkalmazott rendes
tanítók (tanítónők) részére kezdő fizetésül 2000 korona,
az ugyanazon minőségben négy éven felül teljesített
szolgálatuk után 2200 korona, a segédtanítók (tanítónők)
részére pedig kezdő fizetésül 1400 korona s az ugyanazon minőségben négy éven felül eltöltött szolgálatuk
után 1600 korona évi fizetés biztosíttassék. A rendelet
ezután részletesen ismerteti a fizetések kiegészítésére
vonatkozó eljárást.

EGYESÜLET.
Értesítés és kérelem. A hajdüböszörméngi Bocskayünnepségeket rendező bizottság ez úton adja a „Magyar
Prot. írod. Társaság", a „Tiszántúli ref. egyházi értekezlet" és a „Belmissziói egyesület" tisztelt tagjainak
előzetesen tudomásul, hogy szálloda Hajdúböszörményben
nincs. A kik mindenáron szállodában óhajtanak elszállásoltatni, méltóztassanak jelentkezni s akkor Debreczenben gondoskodnak szállodáról A vonatösszeköttetés olyan,
hogy reggel
órára érkezik Debreczenből Hajdúböszörménybe és este 10 órára erkezik Böszörményből
Debreczenbe vonat. Az út 3/,t órát vesz igénybe. Kéri a
bizottság a jelentkezett vendégeket, hogy érkezésük idejét mielőbb pontosan tudassák, mert különben a vonattól
beszállítás iránt nem tud intézkedni, a mi leginkább a
vendégekre lesz kellemetlen, és hogy lehetőleg szeptember 29-én, a délutáni 5 óra 45 perczes vonattal érkezzenek. A kedvezményes jegyek és az elszállásolási lista
idejében meg fognak küldetni kinek-kinek. Kedvezményes jegyet kiadni csak jogosított testületi tagoknak,
vagy tag-egyesületek képviselőinek van a bizottság feljogosítva.

GYÁSZROYAT.
Szentpéteri Sámuel, a pelsőczi ref. gyülekezet
lelkipásztora, a gömöri egyházmegye kiérdemiilt esperese,
egyházmegyei tanácsbiró, zsinati ós konventi képviselő,
a pelsőczi gyülekezetben eltöltött 69 évre terjedt hűséges
szolgálat után, f. hó 4-én, 91 éves korában, végelgyengülésben elhunyt. A kegyelemnek Istene ritka nagy időt
engedett neki e földön az ő szolgálatában. Nestora volt a
tiszáninneni kerületnek, a ki előtt tisztelettel keltek fel
még az ősz fiak is. Mint az agg Simeon, kívánta már
elbocsáttatását, hogy szemtől-szembe lássa meg Üdvözítőjét. Az Úr visszavette lelkét, de bizonyára csak azért,
hogy a kevesen hív szolgát többre méltóztassa szent
országában.
Kecskeméthy Jenő, dunaalinási ref. lelkész, a tatai
egyházmegye és a dunántúli egyházkerület tanácsbirája,
hosszú, gyógyíthatlan betegsége által felemésztetve, f.
hó 2-án, 56 korában elhunyt.
Kun Béla, ugocsa-gyulai reform, lelkész, 55 éves
korában elhunyt.
Legyen áldott emlékezetük!

KÜLÖNFÉLÉK.
Hornyánszky Viktor jubileuma. Hornyánszky Viktor, a Hornyánszky Viktor-féle nyomdavállalat főnöke,
lapunknak hosszú évek óta technikai előállítója, f. hó
7-én töltötte be nyomdászságának 25-dik évét. A nyomdavállalat személyzete e nap estélyén lampionos menetben
vonult az ünnepelt budai lakása elé és ott szerenádot
adott. Másnap délelőtt a nyomda géptermében folytatódott az ünnepély. Az ünnepeltet Fazekas Alajos, a nyomda
művezetője üdvözölte. Majd a család nevében Hornyánszky
Gyula tanár üdvözölte a jubilánst. Végre a technikai
személyzet nevében Weisz Miksa beszéd kíséretében átnyújtotta a munkások ajándékát, egy díszes ezüst serleget. Hornyánszky Viktor meghatottan köszönte meg az

ünneplést. A nyomdában lefolyt ünnepséget közös ebéd
követte. — A mikor sajnálatunkat fejezzük ki a felett,
hogy a jubileumról nem tudván, az ünnepélyen nem
üdvözölhettük nyomdavállalatunk derék főnökét, ezen a
helyen tolmácsoljuk nagyrabecsülésünket és őszinte jókivánatainkat!
A legújabb gyógyirány, mely sikerei révén a
társadalom legjobb és legműveltebb köreiben nagyban
terjed-: a vérgyógyitás (hemopátia), mely kizárólag a
vér gyógyításával gyógyítja a neuraszténiát és egyéb
idegbajokat, továbbá asztmát, gyomor-, szív- és vesebajokat, köszvényt és görvélykórt és ezen kezelési móddal
a jelenleg általában dívó kezeléssel szemben feltűnően
jobb eredményeket ér el. Ezen gyógymód megalapítója
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki visszatérve az évezreden át uralkodó humoralpathologia elvekhez, csakis a
test nedveinek kóros elváltozásaiban keresi a fent felsorolt betegségek okát és gyógykezelésük által a gyógyulást. Ezen kezelési módra felhívjuk mindazok figyelmét,
kik a fent felsorolt betegségek egyikében szenvednek,
hogy mielőtt valamely fürdőbe vagy gyógyintézetbe mennének, keressék fel ezen gyógymód megalapítóját ós
egyedüli művelőjét: Kovács J. dr.-t, kinek ezen czélra
teljesen berendezett rendelő - intézete Budapesten, V.
Yáczi-körút 18., I. emelet alatt van.
Felhívjuk az érdeklődök figyelmét Magyarország
legnagyobb tanszerraktárának, Calderoni és társa czégnek hirdetésére. Ez a czég honosította meg hazánkban
a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt foglalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő műszerek is készülnek.

Salvator

T e r m é s z e t e s vasmente®

£ithion-foccá3

kitünö hatású
v e s e - , hólyag-, rheuma-,
k ö s z v é n y b á n t a l m a k n á l , v i z e l e t ! n e h é z s é g e k n é l , czukorb e t c g s é g e k n é l , a l é g z ő - és e m é s z t é s i s z e r v e k hurutainál

Salvator-forrás igazgatósága Eptrjesm-

UZMI3SÍ

forrás

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomjcsillajíító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.
Kívánatra telítésnélküli töltést Is szállít a

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán,

HIRDETÉSEK.

Harmóniumokaf
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít
PAJKR

REZSŐ

ÉS

TÁRSA

Budapest, VIII., József-körút 15.

Szerkesztői üzenetek.
0. D. Bejött. Közlését meg is kezdtem. Egy számban lehetetlen volt adnom. Az igért folytatást várom. Szives üdvözlet!
B. P. Kosd. Óhajtásodat, a hely szűke miatt, legalább egyelőre, alig teljesíthetjük. A lapot megindítottam. Hátralék a mult
évről 12 kor., az idei utolsó negyedre 3 kor., összesen 15 korona.
Szives üdvözlet!
Cs. 1. Bálványos. A czímszalag kiigazítása iránt intézkedtem.
IV. és III. oszt. gyülekezetek lelkészeinek a lapot 12 koronáért
küldöm. Ez évre 1 j i évi előfizetést kaptam ; hátra van tehát 8 / 4 évre
9 korona.
Sz. B. Tudósításod beérkezett. Helyszűke miatt azonban,
sajnálatomra, csak a jövő számban adhatom. Szives üdvözlet!
Felelős szerkesztő : H a m a r

István.

NYILTTÉR.

SZT. LUKÁCS-FÜRDÖ
gyógyfürdő, Buda.

Téli és nyári gyógyhely.
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszapborogatások, zuliany-massage, vízgyógyintézet, szénsavas-fürdők,
villany-fényfürdők, gőzfürdők, kő- és kádfürdők, gyógyvízuszodák. — Olcsó és gondos ellátás. — C s ú * - , k ö s z v é n y - ,
i d e g - , h ő r b a j a k és a téli fürdőkúra felől kimerítő prospek= = tust küld ingyen a

P f

Szt. Lukács-fűrdö igazgatósága Budán.
* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk.

Pianók.

PianinckTaneröknek s lelkészeknek külön százalékengedmény.

Árj egyzók ingyen
és bérmentve.
Részletfizetés engedélyezve.

Orgonaópítósi

műiratézet.

E i e g e r Ottó
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

Budapest, YII., Garay-utcza 48.
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Ferenez József-rend lovagja.
A párisi és bécsi világkiállít xson kitüntetve.
Legolcsóbb á r b a n és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
esorendszerű (pr eumatikai") tartós, nemesh a n g ú orgonákat szállít. 30 év óta 980
orgonát szállítóit. Mindennemű orgonajavításokat és aangolásokat a legmórsékeltebb á r b a n és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását mérsékelt á r b a n e vállalja. — Tervezetek és
rajzok kívánatra díjmentesen.

Országh Sándor
orgona- é s
ha r m o n i u m g y á r o s
cs. és kir. udvari szállító
R.-Palota (Budapest mellett)
Alapíttatott 1861-ben.
Az 1885. évi kiállításon «Nagy díszoklevél') és
nFerencz-József lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és elismerés.
Készít ke-lleínes és t ö m ö r hangú, legjobb és legújabb rendszerű orgonákat. Elvállal javításokat
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben vannak. Szolid munka és jutányos árak. Áz orgonák
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy
a gyár alapítása óta 400-nál több új orgona lett
megrendelve és készítve.

.í i )et/-</z<'Jc és részletes
<! í j mentesen

tervezet
küldetik.

kivánutra,

akad. szobrász

ELSŐ ORSZ. SZABADALMAZOTT
SIREMLÉKMÜ

GYÁROSOK

Ezen czégtáblán i s -

BUDAPESTEN.

Főraktár é s Iroda:
«\\ Kerepesi-út 90. sz / f

A mi gépeink nem

merhetők fel azon üz-

szorulnak

letek, a melyekben
egyedül

Csak arra kérünk

árusíttatnak

ügyelni, hogy kellő

eredeti SINGER varró-

helyen vásároljon.

gépek.

Vázlatokat és rajzokat díj nélkül küldünk.

ajánlásra.

Singer Co. Varrógép R é s z v . T á r s .
Budapest: IV., Ujvilág-utcza )6
Budapest: VII., Kerepeai-üt 32.
IV., Muzeum-körut 27.
„
VII. Király-utcza 52.
VI., Teréz-körut 21.
„
H., Fő-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi-u. 14,

Minden hazai könyvkereskedésben vagy a kiadónál:

A bécsi zongorakészítők
első iparszövetkezete.

T r ó e s á n y i

B . könyvkereskedőnél

SÁROSPATAKON megrendelhetők:
Legnagyobb gyári raktár
Budapesten,
IV., Kristóf-tér7.

Budapesti igazgató:

Czeczelits János.

Dús választék hangversenyzongorákban angol mechanikával, rövid szalon-, piccolo- és Mignon-zongorák, pianino
és harmoniumokban. Zongorakölcsönző-intézet. Zongorahangolások és javítások pontosan eszközöltetnek.
G y á r t e l e p : Bécs, IV., K l a g b a u m g a s s e 3 .

4

Edes Vincze: Koporsó feletti imák rövid síri szókkal
Hodossy Béla: Énekek, dalok prot. egyh. énekkarok
számára
Hodossy Béla: Tárogató. Magyar dalgyűjtemény . .
Dr. Horváth Gyrill: A Batthyányi codexről. Irodalomtörténeti tanulmány
Nóvák Lajos: Ref. temetési énekeskönyv
Nóvák Sándor: Szász Károly élete és müvei. . . .

2"50 K
1*40 K
240 K

Pásztor Sámuel; Karénektár
Radácsi Györgg : Emlékjelek, bizonyságok

6'— K
5"— K

. . . .

2-— K
2'— K
1— K

Wirth-Rohoska: (Jj idők, régi igazságok. Egyházi beszédek
. . . . . . .
3— K

Torony-órák
palota-, városházi, gyári, laktanya-órák berendezését a legelőnyösebben eszközli

MÜLLER
legjobb asztali- és üdítő ital.

MAJER KAROLY

MATTONi HENRIK

Budapest

utóda

Budapest, VII., Gsömöri-út 50.

Kitűnő hatásúnak bizonyult k ö h ö g é s n é l ,
gégebajoknál, g y o m o r - é s hólyaghurutnál
Karlsbad

JÁNOS

Első magyar óragyár gőzerőberendezéssel.

Képes

(Saját ház.)
árjegyzékek, költségjegyzékek ingyen.

Hegedűs és Sándor
eiobb L á s z l ó A l b e r t é s T á r s a

a tiszántúli egyházkerület

főbizományosa

iskolakönyv- és tanszerkereskedésében

Debreezenben

a l e g n a g y o b b választéKban és
legKitűnőbb Kivitelben KaphatóK

iskolai könyvek,
iskolai felszerelések
és íróeszközök.

Calderoni és Társa
m ű - és tanszerraKtárában

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8.

N a g y részletes k é p e s á r j e g y -

zéket kivánatra ingyen és
bérmentve küldünk.

Fizikai, Kémiai,
természetrajzi és
Vetítő készülékek
Vetítő gépek

a közelgő iskolai idény alkalmából l e g e l ő n y ö s e b b e n
szerezhetők be mindenféle

4

K

é

*

l l c z g a l l a g a l l

A gyönyörű hang, melyet a világhírű ós elismert legjobb gyártmányú amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol,
önmagának zeng dicséretet. 65 írttól minden árban kapható.

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár.
$
v

Készítünk o l t á r o k a t

|

szószékeket,

$

den stylben, jutányos

S T O W A S S E R J • hangszergyáros,
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek szállítója.

Budapest, II., Lánczhíd-utcza 5 .
T o v á b b á a j á n l j a s a j á t g y á r á b a n készült, elismert legkiválóbb m i n ő s é g ű ö s s z e s
húros-, vonós- cs fúvó-hangszereit, szakértői é s feltétlen szolid á r a k mellett.

Hangfokozó-gerenda! m b e Sy

Rétay és Benedek
B u d a p e s t , IV., V á c i - u t c a 5 9 s z á m .
Ajánlják az ágostai és ev. ref. egyházak részére az összes
felszerelési tárgyaikat, u. m.: Úrasztal- és szószékteritöket
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb hímzett kivitelben, borkancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresztelő medenczéket és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat
különféle anyagból stylszerű kivitelben, őltárképeket vászonra művészileg festve,

bármely nagyság-

és alakban.

költségvetések, rajzok és mintákat bérmentve k ü l d ü n k . * —

h e g e d ű , g o r d o n k a , beillesztése u t á n
s o k k a l j o b b , e r ő s e b b é s lágyabb
h a n g o t nyer. (Biztos siker.) Hegedűbe l ) » n g r » k < t z ( { - ? « r e n d a jav í t á s s a l 4 frt.
K e z e s s é g minden e g y e s h a n g s z e r n é l .

Legnagyobb gyár és raktár
Saját találmányú ( R á k ó c z i )
tárogató; általánosan elismert
legjobb, mely tökéletes solo
hangszerré általam konstruáltatok. Iskolával 30 forinttól
feljebb.
Az ö s s z e s h a n g s z e r e k j a v í t á s a különleges, s z a k s z e r ű
pontossággal,
j u t á n y o s á r b a n ; k e z e s s é g minden
egyes h a n g s z e r n é l .
Á r j e g y z é k minden egyes h a n g s z e r ről külön, k i v á n a t r a b é r m e n t v e küldetik.

Kivitel nagyban és kicsinyben.

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIK. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.

35.669.

PROTESTÁNS
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP
Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő:
H A M A R ISTVÁN.

Hirdetési díjak:
Két hasábos egész oldal . . . .
Fél oldal
Negyed oldal . . . . . . . .
Nyolczad oldal

40
20
10
5

kor.
kor.
kor.
kor.

Megjelenik minden vasárnap.
Előfizetési ára :

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. s z . ,
a h o v á a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendők.

Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 fillér.

TARTALOM. Vezérczikk: Tanévet megnyitó beszéd. B. Pap István. — A lelkipásztori hivatal és az arra való képzés. Objectiv.
— I s k o l a ü g y : A tanító szocziális feladatai. — Tárcza: Az Ap. Cselekedetek II. és IV. fejezeteinek communismusa.
— B e l f ö l d : A felsőborsodi reform, egyházmegye közgyűlése. Szuhay Benedek. — A f.-zempléni evang. ref. egyházmegye őszi közgyűlése. Péter Mihály. — Irodalom. — Egyház. — Iskola. — Egyesület. — Különfélék. —
Hirdetések.

Tanévet megnyitó beszéd.*
Nagytiszteletű tanári k a r ! Tisztelt ifjúság!
Ünnepélyes, áhítattal teljés szent érzelmek
hatják át lelkemet, mindnyájunk lelkét ezen órában, a melyben az Úr szent Lelkének segítségül
hívása után egy új tanévnek küszöbét lépjük át.
Új tanév! ú j feladatok, ú j kötelességek reánk és
önökre nézve! Nem természetes-e, hogy most odafordulunk és mindenestől fogva odaállatjuk magunkat a minden j ó adomány örök forrásához,
kérve őt, hogy maradjon velünk szent Lelkével,
hogy adja nekünk kisérőül az ő egyszülött Fiát
erre az új mértföld jelző vei kezdődő útra, a melyet
együttesen a végből óhajtunk megtenni, hogy beszéljünk egymás között, mint egykor az emausi
tanítványok, azokról a dolgokról, a melyek „lettek
vala." Igen, tisztelt ifjúság! mi itt nem a levegőben óhajtunk vagdalkozni, nem hiábavaló beszédekkel óhajtunk foglalkozni, — hanem olyanokkal,
a melyek lettek vala; oda akarunk helyezkedni
ama tényekre, a melyekhez az emberi lélek, élet
legnemesebb vágyai és legdrágább javai fűződnek ;
azon tényekkel akarunk foglalkozni, a melyek,
míg egyfelől rajtunk kivül állók, de a melyekről
másfelől empirikus úton és módon meggyőződ* Elmondatott a budapesti ref. theologia szept. 14-én történt megnyitásán.

hetünk, hogy a lélek bensejében untalan megismétlődnek.
Igen t. ifjúság! Theologiával, vagyis azzal a
tudománnyal óhajtunk foglalkozunk, a mely az emberi
lélek legfontosabb, legmagasabb érdekeire vonatkozik ; nekünk itt legmagasztosabb czélú szent tényekkel és eszmékkel leszen ismét „társalkodásunk". Es
ha igaz az, hogy a környezetnek nagy áthasonító
befolyása van az egyéni életre, úgy az, a ki komolyan, igazán foglalkozik theologiával, vagyis
Isten-beszéddel,. Isten-tudománnyal, a ki lélekkel
elmélkedik azok felett, a melyek megirattattak
Mózestől Malakiásig s Máthétól amaz utolsó, csodálatosan szép könyvéig az újszövetségnek: annak
lelke kell, hogy megtermékenyüljön, itt-ott szinte
megittasuljon attól a Lélektől, a mely ezen könyvön
— az íráson — átvonul és a mely ezt az Élet
élő könyvévé teszi. Igen t. uraim, ez a Lélek az,
a melynek mozgásáról, hatásairól itt tanulunk, midőn látjuk ezt ott lebegni a vizek felett, vagy az
égő csipkebokorban, vagy halljuk Izrael nagy, megalkuvást nem ismerő prófétáinak beszédeiben, vagy
az Istenhez való vágyakozás örökszép zsolozsmáiban, a kitörő öröm és a bánatos lemondás, a
biztatás, vigasztalás balzsamos és a méltatlankodás keserű beszédeiben. Annak a Léleknek hatásairól tanulunk, a kit mindenekfelett ott látunk
Jézusnak krisztusi, istenfiúsági öntudattal teljes
dicső életében. É s tanulunk mindazokról, a kik

A 21,211/905. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az

iskolák

és

óvodák

padlói

ü,Fónagy-féle Dustless'-szel portalanítanak
j^j

a

tüdővész

terjedésének

meggátlása

czéljából.

A rendelet

értelmében

a szert

szétküldi

egyedül

a gyártó

czég:

>t
-

{j ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt, ü
Óvakodjunk utánzatoktól.

Utasítások ingyen.

fy

itt és másutt e Lélekben szólottak, küzdöttek, rom- van megrajzolva; de én egy más képben állítom
boltak és építettek. Mondhatnám hát, az isteni ezeket önök elé. Bunyan az angol empirikus theoLélek erőmütana az empirikus, történeti tényeken logia Shakespeare-je, a „Vándor útja" czímű
felépített theologia. Hisz ez a Lélek szól felénk örökbecsű allegorikus könyvében, a mely a biblia
a szent könyvek végén is, mint egy élő, kivogató után a legtöbb nyelvre lefordított könyv, leírja a
ker. vándor útját, ama szép kies hegyeken at, a
Ige ekként: Jövel!
És nékem úgy tetszik, hogy e biztató Ige melyekről már biztató kilátás nyílott a mennyei
szól hozzánk ezen órában is: Jövel kicsiny sereg! Jeruzsálemre. Négy pásztor legeltette ott az Úrnak
tanítók és tanítványok, jöjjetek égő szomjúsággal nyáját és e négy pásztor nevei: Knowledge, Exahhoz a tudományhoz, a mely a tudományok tudo- perience, Sincerity, Fidelity; magyarul: Tudománya, a mely azon művészetről szól, a mely az mány, Tapasztalat, Őszinteség vagy Becsületesség
ars artium, a mely nem holt tudomány, nem és Hűség. Csak annyi megjegyzést fűzök ehhez:
betű, hanem lélek, a mely arra van hivatva, hogy az egyháznak ilyen lelkészekre van most különömegelevenítsen bennünket és általunk élni tanítson sen szüksége, e válságos időkben, a kikben e
tulajdonok egyesülnek. Nem részletezem ezeket,
másokat.
Mert kérem önöket, tisztelt ifjúság, úgy fog- önök azért vannak itt, hogy ilyen pásztorokká
ják fel az itt már eltöltött időt, és még inkább képezzék magukat; csak az elsőre, a tudományra
az itt eltöltendőt úgy tekintsék és kezeljék, hogy vonatkozólag kérdem: pap és tudatlanság, pap és
tanulni nem szeretés, micsoda ellenmondás ez önönök itt az életnek készülnek.
Előkészület ideje ez, a legnemesebb, legszen- magában véve i s ? !
tebb czélú munkára, a mely nem csak a magunk
Igen t. ifjúság! Nem lagymatag, hanem erős
fentartására, hanem még inkább a mások vezér- fájú, tudományosan képzett, becsületes, nyilt szívű,
lésére és megtartására irányul. Nem uralkodásra, tiszta életű, Istenhez, hazához, gyülekezethez hű
nem gond nélküli fényes, hivalkodó életre készül- pásztorokra van szüksége a mi magyar kálvinista
nek önök, hanem olyan életre, a melynek a leg- egyházunknak. Mert a tudatlan és egyéb fenti
tündöklőbb vonása: a szeretettel való meggyőzés, tulajdonok nélkül szűkölködő pásztor — ha ugyan
az önmegtagadás és áldozatkészség. „A bizonysá- ez elnevezést megérdemli — nagyobb csapás a
gok egész fellegében" hívogatja önöket e Lélek nyájra nézve, mint a kivül ólálkodó ragadozó
ezen előkészületre, ezen életre,' és kérem önöket,
farkasok.
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Ennek a hívogató Léleknek nevében szólítom
fel önöket ez ünnepélyes órában munkára, nemes lényüket átható szent kötelességérzetet, a ^ mely
küzdelemre. Jöjjenek önök mindenekfelett Isten nélkül senki nem méltó arra, hogy az Úrnak
élő szent Igéjéhez, emez üdítő forráshoz, mert sátorában lakozzék. (I. Sám. 3.).
És midőn végül még arra kérem önöket,
ennek kell önökben élő vizeknek kútfejévé lennie,
hogy
felénk bizalommal és egymáshoz szeretettel,
hogy másoknak is odanyújthassák ezt; jöjjenek
önök ama fegyvertárhoz, a mely itt feltárul előttük gyengédséggel, szolgálatkészséggel közeledjenek,
és szereljék fel magukat alkalmas fegyverzettel, hogy az erősebbek a gyengébbek terheit hordozzák, egymást segítsék, az eséstől megóvják és
a lelki vitézkedés fegyvereivel.
T. ifjúság! Felhívom önöket most az új tanév soha lefelé, hanem mindig felfelé vezéreljék: maelején e komoly előkészületre. A Lélek és „a gamat az önök és tanártársaim jó hajlamaiba
menyasszony", Krisztus tiszta, szeplőtlen a r á j a : ajánlva, a tanévet ezennel Isten nevében megnyiB. Pap István,
az egyház hívja általam önöket előkészületre, az tottnak nyilvánítom.
theol. igazgató.
Isten-beszédnek vizeihez, és ha még eddig nem
érezték át, most, ezután ismerjék fel szentségét
annak a hivatásnak, a melyre itt előkészülnek.
A lelkipásztori hivatal és az arra való
Önök a paposkodásra, a lelkipásztorkodásra,
képzés.
szóval az Ige szolgálatára készülnek; arra a szol(Folytatás.)
gálatra, a melynek öröme és terhe oly megkapó
IV.
vonásokban van előadva az isteni kijelentésben.
A
lelkésznövendékeknek
evangéliomi
értei cinben vett
„Damnamus ministros ineptos et non instructos
szeminárium széni képzése és nevelése.
donis pastori necessariis", mondja a helv. conf.
Hogy
a lelkészi testület rendeltetése magaslatán
Hogy melyek ezen ajándékok, charizmák, az az
írásban és ebben a szimbólumban is klasszikusan állhasson, arra elő is kell készíttetnie.

Ez előkészítés intézete a theologia. A theoiogiai
intézet nem lehet az egyház testétől elszakított (Korint. 12,
Ef. 4 stb.), attól függetlenül működő „szabadegyetem",
a „tudomány" Bábel-tornyát építve, a Krisztust az égből
letagadva. Mert az előbbiek szerint a sok tag egy test,
a lelkipásztori diakonia pedig jelentékenyen az egyház
tagja, így hát annak előkészítő, „szülő" mestere, a theologia, mennyivel inkább a Krisztus testének tagja.
Különösen e téren sehol, semmiképen és sohasem
szabad megengedni a Krisztus testének, az anyaszentegyháznak szétdarabolását. A theologus, ha szükséges, a
theoiogiai kurzus után és kivül hallgassa a -— „független
egyetemet".
Merénylet volna még gondolatnak is, hogy theologiánk valaha államivá vedlenék át, a mint népiskoláink
átvedlettek; de merénylet volna az is, hogy a mostani
theologiáinkon kivül elfogadnánk egy, az egyház testétől
független egyetemszérű theologiát, oly módon, hogy az
érettségi után csak ott képzett theologusok egyházunk
lelkészei is lehetnének, a nélkül, hogy az egyházunk testéhez közvetlen kapcsolt theologiáink valamelyikén a
kurzust elvégezték volna. „Bizony, bizony, mondom nektek : a ki a juhoknak akiokba nem az ajtón mégyen be,
hanem másünnét hág be, lopó és tolvaj ; a ki pedig az
ajtón megyen be, a juhoknak pásztora az". 33 Az egyháztól független „egyetemi" lelkészképzés, mely nem az
egyház közvetlen szerve, nem is nyújthat garancziát a
hithű előkészítésre nézve; a külföldi szomorú tapasztalatok feltétlenül ezt mutatják. Ezeknek a „keresztről
való tudomány . . . bolondság", 34 — a mi evangéliomunk
„homályos", mert „elméjeket megvakította e világnak
Istene", 35 kikről „sírva" mondja Pál, hogy „a Krisztus
keresztének ellenségei". 36 Annyival inkább is veszedelmes az ilyen szabad egyetemi theologia, „mert lészen
oly idő, melyben az igaz tudományt el nem szenvedik . . . " 3 7
Pedig ez az idő, a régebbi keletű raczionalizmus és a
jelen materializmus és skepszis korában itt volt és itt
van, és ugyancsak önti mérgét a külföldi egyetemi theologiákon. Azért épen ma és épen a hit munkásainak
képzésére nézve szól az intés: „meglássátok, hogy valaki
bennetek zsákmányt vessen az emberi bölcseségnek és
a csalárdságra rendeltetett hijábavaló tudománynak általa, mely . . . e világnak betűi szerint s nem a Krisztus
szerint vagyon". 38 Nem a külön, független területű világi
tudomány, hanem a világias és hamis hittudomány értendő
itt. Ugyancsak a vallásos hitre értendő : „a ti értelmetekből ki ne álljatok, se pedig meg ne háboríttassatok . . ." 3 9
33

Ján. 10 :1, 2. 34 II. Kor. 1:17. 35 II. Kor. 3 : 3—4.
Iip. 3 :18. 37 II. Tim. 4 : 3 . 38 Kol. 2 : 8. 39 II. Thess. 2 : 2.
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Az apostol e parancsában jelen viszonyaink szerint exegetálhatjuk az igaz krisztusi hitet általában és a keresztyén református hitet különösen, még pedig a függetlenné lett theologiának megeshető hitellenes irányzatával
való elfordítás („ki ne álljatok 1") és a beláthatlan politikai és történelmi fejlemények szerint az ultramontanizmus
által való megháboríttatás eshetőségének éles figyelembevételével. Pál volt a legliberálisabb valamennyi apostol
között; sokan az első református embernek szeretik nevezni. Igen, liberális volt a határig: Krisztusig; de azon
túl összezúzta az ördög mesterségét, a féket nem ismerő
ultra-liberalizmust; mert ha a Krisztus fel nem támadott,
hiábavaló a mi hitünk és prédikálásunk. Legyünk hát
ámbár mi is „liberális"-ok, de Pál-féle keresztyén-liberálisok. Mint a 37. dics.-ben énekeljük: „Őrizz hamis
tudománytól, Hogy mi ne tanuljunk mástól . . stb.
Hja, de a korszellemmel kell haladni, -— -hangzik
százfelől, különösen azok részéről, a kiknek nyíltan vagy
rejtetten „füleik viszketnek". De hát a mikor az örökkévaló Isten előtt ezer esztendő annyi, mint egy nap,40 mi
az a korszellem? Az, a mi megavul, és a jövő „korszellem "-sorozatok is megavulnak s egyik a másik élőtt
nevetséges bolondság lesz. A korszellemekénél tekintélyesebb parancs az isteni: „maradjatok én bennem; 4 1
„legyetek állhatatosak és tartsátok meg a néktek adatott
tudományt".
. . *j ! r
Ennek erős biztosítékai a szorosan és elválaszthatlanul egyházunk testéhez csatolt és így ellenőrző felügyelet alá rendelt, merőben felekezeti '(és nem állami
vagy bármiként is független) lelkészképző-intézeteink.
De ám ezek aztán mint ilyenek működjenek. Hála Istennek, hogy mint ilyenek működnek. Mennyei betűkkel
ragyogjon mindenik theologiánk kapuja felett: „Én vagyok
az út, az igazság és az élet, senki nem mehet az Atyához, hanem én általam"; 4 2 ott ékeskedjék a leendő lelkészek tanárainak szívóben: „más fundamentumot senki
nem vethet azon kivül, a mely egyszer megvettetett, mely
a Jézus Krisztus". Hogyha valaki épít e fundamentömra
„aranyat, ezüstöt, drágaköveket" vagy „fát, szénát, pozdorját", „mindenek munkája nyilván lészen". 43 Mert elsősorban a theoiogiai tanárok „Isten mellett munkálkodó
szolgák" (9. v.), hiszen Istennek képeznek szolgákat,
mint lelkipásztorokat.
Mi lenne református egyházunkból, mi lenne a
keresztyén hitből, ha a forrásnál, az első közvetítésnél
a só megízetlenülne ?! Megízetlenülne tőle az egész 1
Hamis tudományból eredő hamis beszédek hallgatása
által a hívek hite megromolhat, mert: „a hit hallásból
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vagyon", „mi módon hallanók pedig prédikáló nélkül"? 44
Az ilyen „ékesen szólás által elcsalják az együgyű embereknek szíveket". 45
Úgy tudjuk, hogy a jelen időben erőtelen, vagy
hamis hitre nem nevelnek theologiai intézeteink; sőt
örvendetesen tapasztaljuk, hogy a Szentlélek mindinkább
új erővel hatja át azokat a theologiai ifjúsággal egyetemben édes hazánkban. De ki tudja, meddig tart a jövő ?!
Az emberek kezében minden dolog, még az isteniek is,
bizonytalanságban vannak. Mi a kötelessége egyházkerületeinknek és egyetemes egyházunknak a földi és emberi
viszonyok szerint mégis előjöhető hamis tanítókkal szemben ? Áz alapvető hittételekre nézve, a melyek nélkül
Összeomolnék a keresztyénség, a kérlelhetetlen szigor (ezen
belül a tudomány szabad), a minden hosszabb huza-vona
nélküli gyors eltávolítás (Máté 7 : 1 5 ; Róm. 16:17; Filipp.
3 : 2 ; 1. Tim. 5 : 2 0 , 6 : 5 ; II. Tim. 3 : 5 . 6 ; Tit. 3 : 1 0 stb.).
Hogy a tudományos eredményektől (nem vagyunk
Rómában), kutatásoktól, ásatásoktól, a bibliai kritika
hullámzásaitól teljesen függetlenül, változatlanul mi az
érinthetlen alap, a mi az eretnekségtől határozottan elválaszt és megkülönböztet, megmutatja Péter apostol
hitvallása: „Te vagy ama Krisztus, az élő Istennek Fia". 46
Hogy a »Fia" kitétel isteni értelemben, az evangéliomi
csudák, a valóságos feltámadás és valóságos mennybemenetel stb. bizonyságai értelmében veendők, az elmagyarázhatlanul meglátszik a Szentírásból. Az igaz és nem
igaz hitre nézve éles meghatározást ad I. Ján. 4 : 2 , 3 :
„erről ismerjétek meg az Isten lelkét: valamely lélek
vallja, hogy a Jézus Krisztus testben eljött, Istentől
vagyon az. De valamely lélek nem vallja, hogy a Jézus
Krisztus a testben eljött, Istentől nincsen az, hanem ez
az Antikrisztusnak ama lelke . . . " Itt nincs más, mint
hinni és engedelmeskedni vagy pedig távozni. A hitet
kényszeríteni nem lehet, épen azért elvünk szerint nincs
is kényszerítve senki a hittanári vagy lelkészi állásban
való megmaradásra; követheti lelkiismeretét tetszése
szerint, akár azonnal otthagyhatja állását. Ez legalább
becsületes és nyilt eljárás. Ennek így kell lenni. Mert
tniként Timótheusnak vagy Titusnak hite, tudománya a
Származás viszonyában volt tanítómesterükkel, Pállal, és
valamint Pál ez alapon mondhatta tanítványainak: „ az
én igaz fiamnak a hitben", 47 ma is e viszonynak kell
lenni a Pálok és Timotheusok között. Természetesen, a
hit mellett képezni kell a tudományra is, de ám az igaz
tudományra i „jó tudományra". 48
n
A hittel együtt jár a szeretet, mint Pál mondja:
„Timótheusnak, az én szerelmes fiamnak".49 Ne legyenek
íheologiáink rideg szakképző iskolatermek; legyen bennök
élet: az apák és fiak közötti szeretetnek élete, „nem
félelemnek, hanem erőnek, szeretetnek és józan elmének lelke,50 mert csakis ott van erő, a hol a szeretet
és a józan elme bölcsesége van.
" Róm. 10:14—15. 15 Róm. 16:18 ; Máté 12:37., i6 Máté
1 6 : 1 6 ; Ján. 6 : 69. » I. Tim. 1 : 2 ; Tit. 1:3. 48 1. Tim. 4 : 6. 49 II.
Tim. 1 ; 2 . 60 II. Tim. 1 : 7 .

A szeretet közelebb hozván a tanárokat és tanítványokat, mint lelki apákat és fiakat, Pálokat ós Timotheusokat, az ifjakban a tudomány rideg és szűk határán
túl jobban és csak egyedül így fejleszthetők ki azok a
képességek és tulajdonságok, az a jellem és erő, a melyek
Istenországa terjesztésére, az egyházban és társadalomban való fejlesztő működésre és illő magatartásra okvetlenül szükségesek. Nincs a föld kerekségén a lelkészin
kivül még egy másik pálya, a hol annyira semmissé
tenné a legszebb képességeket, a legnagyobb tudományt
a jellem és jó magatartás hiánya, vagy csak gyenge
volta is! Ez a lelkészi pálya sikerenók conditio sine
qua non-ja. Különösen illik tehát reá bölcs Salamon
mondása: „ . . . meggyalázza egy kicsiny balgatagság"
(Pred. 9:21).
Mily féltékenyen nevelte Pál tanítványait, nemcsak
a hitben, szeretetben és tudományban, hanem a tiszta
erkölcsben és a társaságbeli jó magatartásban is 1 Világosan látjuk leveleiből: „légy példa a beszédben, a nyáj a s k o d á s b a n . . . " stb. De Pál nemcsak a tanításban,
hanem a példaadásban is minta volt: „Te pedig az én
tudományomat, szerelmemet, tűrésemet megértetted". 51
Méltán taníthatta tehát: „a melyek igazak, a melyek
tisztességesek, a melyek igaz cselekedetek, a melyek
tiszták, a melyek szerelmetesek, a melyek jó hírűek, és
ha mi jóság és ha valami dicséret, azokról gondoskodjatok". 52
Meg is tesznek a theologiai tanárok mindent, a
mit a jelenlegi viszonyok, felszerelések megengednek.
Ámde a kiszabott órákkal, az azokra való készülésekkel,
s ha marad ugyan idejök, az önképzéssel, úgy el vannak
foglalva, hogy fizikai lehetetlenség tőlük még többet
követelni.
Tessék életbeléptetni a szemináriumszerű internátusi
rendszert, mihelyt az anyagiak a teljesen megfelelő építéseket és felszereléseket megengedik. Én csak az elveket fejtegetem. Az anyagi kivitel a nagyok dolga. Ok
tudják, hogy fognak kombinálni az e czélra külön, vagy
a többi államsegéllyel együtt nyert vagy nyerendő öszszeggel, az 1848. XX. t.-czikkel stb.-vel Budapesten,
Debreczenben vagy hol.
Egy ilyen szemináriumban aztán lehetne nemcsak
tanítani, hanem nevelni is. Ha a róm. katholikusok tudnak épen a szemináriumi rendszer útján a lelkészek egész
életére kiható, a fanatikusságig erős pápista szellemre
és a nagyobb résznél törhetlen hűségre és e mellett a világban való finom, ügyesen érvényesülő alkalmazkodásra tanítani és nevelni, — mi meg tudjunk adni sokkal nemesebbet:
evangéliomi tiszta, s a mily erős, épen olyan szeretetteljes
kálvinista szellemet, nem vak, hanem világos látású és
meggyőződésű, törhetlen hűséget és a világban való még
szebben érvényesülő magatartást és viselkedést. Ezt pedig
csakis a tanítványok folytonos együttlétében, Pál-féle
folytonos nevelésében látom megvalósíthatónak. Micsoda
61
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erő van úgy a szorgalmas, mint a hanyag, úgy a lelkesedő, mint a közönyösebb, úgy az erősebb, mint a gyengébb, úgy a csiszoltabb, mint az érdesebb kvalitásokra,
ha tervszerű szeminárinmban, tervszerű napirenddel és
a Pálck, valamint előbbrehaladottabb Timotheusok vezetésével egy értelemmel és szívvel készülnek elő a nagy
hivatásra! Hiszen az Úr parancsa szerint a tanítványok is együtt maradva, együtt elmélkedve és imádkozva
erősítették egymást és úgy várták a Szentlelket. Egy
ilyen szeminárium tiszta légköréből eltűnnek a korlátlanul
szabados ifjúi kihágások, a botrányoknak mérges gombái ; 5 3 és általán a növendékek gondolata, érzülete,
erkölcse, magatartása gyökeres változásokon menvén át,
biztosabban gyarapodhatik az új ember mivoltára.
Sokan hálójukat mélyre nem, hanem csak a felszínre vetve, csak úgy dobálják ellenérvül a „szabadság" stb.-féle szólamokat. Tessék mélyebbre vetni a hálót
s akkor — mint már említettem — a szabadosság redukálódik a keresztyen szabadság körére. A „keresztyén"
attributum pedig épen ellentéte a korlátlanságnak, ellenben magába foglalja az igazságot, bölcseséget, józanságot, úgy a kígyói eszesség, mint a galambi szelídség
pólusai között.
Csakis így tölthetik be theologiai intézeteink minden irányban teljesen feladatukat és csakis igy lesznek
képesek a leendő lelkipásztorok követni az apostol parancsát: „vegyétek fel az Istennek minden fegyverét,
hogy ellene állhassatok e veszedelmes időben és mindeneket elvégezvén megállhassatok".64
Hogy a mit a mai viszonyok között a fizikai lehetőségek szerint megtehetnek, azt meg is teszik a theologiai intézetek, abból még nem következik, hogy több
eszközzel nem volna tökéletesíthető a lelkészképzés.
Csak illogikusok ne legyünk, a mi a félreértések és szélsőségek ősanyja.
Objectiv.
(Folytatása következik.)

ISKOLAÜGY.
A tanító szoeziális feladatai.
(Folytatás és vége.)

n.
A tanító szoeziális feladata a társadalomban.
Minden igaz tanító két ember. Egyik az iskolában
végzi a tennivalókat, a másik az iskolán kivül.
Valóban e szép név : „Népnevelő" magában foglalja
azt a fogalmat is, hogy a tanító nemcsak a gyermekeké,
de a nép és a gyermekek szülői, hozzátartozóié is legyen.
Ezt kívánja az igazi nevelés eszméje, hiszen a nevelésnek melegágya a család, de virágos kertje a népiskola,
gyümölcsöző tere a társadalom, egyház és a nemzet.
Kertészei a szülők, a tanítók, papok és az állam Összes
53
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tényezői kivétel nélkül. Ügy a családnak, mint az államnak megvannak saját czéljai és tényező befolyásai, követelményei és feladatai a népiskolával szemben.
A tanítóra nézve tehát maga a nép a legszükségesebb nevelői tényező. És megfordítva.
De megvan ám annak a lélektani titka, hogyan s
mi képen nyerheti meg a tanító a népet és a nép miként
fogja megérteni, megbecsülni, szeretni és értékelni a
tanítót.
, ,
E tekintetben igen felemelő, de másrészről elszomorító példákkal találkozhatunk az életben.
Mindenekelőtt pedig tapasztalati igazság, hogy a
nép az ő tanítóját csak az Ő maga eszejárása szerint és
az ő nyelvén érti meg.
,
,
; ,
Miért távolodik el sok községben a nép tanítójától ?
Miért panaszkodik sok tanító, hogy ő mit sem, tehet
községében ?
Mert nem ismeri a nép eszejárását és nem tud a
nép nyelvén beszélni.
Uraim 1 Mihelyt a nép érzi, hogy a tanító Őt igazán
szereti, mihelyt észreveszi, hogy érte önzetlenül cselekszik,
ha nem is azonnal, de csakhamar megnyitja szívét,
egész lelkét.
^
,
$
Hogy tehát a magyar néptanító a magyar társadalomban teljesíthesse szoeziális "feladatait, múlhatatlanul
szükséges, hogy szeressük a népet, hogy cselekedjünk érte
és beszéljünk az ő nyelvén.
Tapasztalták a tanító urak, — tudom, gondolatukban jár, — hogy mint mindenben, úgy itt is a legnehezebb munka a kezdet.
És az én tapasztalatom szerint is két esettel találkozunk leggyakrabban.
Vannak, a kik nagy lelkesedéssel neki fognak, de
mert egyszerre sikert nem látnak, így kiáltanak fel:
Romlott már ez a nép, nem lehet ezekkel semmit
sem tenni 1
Mások pedig tévesen azt hiszik, hogy ha az iskolában
eltöltik órájukat, teljesen megfelelnek néptanítói hivatásuknak. Jól mondják, hogy néptanítói, mert a népnevelői
hivatás egészen. más.
Mindkét eset téves vélekedésen alapszik. Nincs
olyan elvetemült nép, a mely néppel szerével, módjával
ne lehetne foglalkozni. Szerével, módjával, ismétlem, mert
minden községben más-más módszert kell használni,
illetőleg máskép kell indulni, munkálkodni és eredményhez
jutni. Egyik helyen például az énektanítással lehet indulni;
másikon sikerül ifjúsági kört alkotni; a harmadik községben már sikerül gazdakört csinálni; a negyediken
közös újsághozatal, vagy egyszerű esti beszélgetés segit.
Felolvasások, előadások.
i
Azt se gondolja a tanító, hogy egymagában elég
erős lesz terveinek, eszméinek keresztülvitelére. Okvetlenül meg kell nyernie a falu előkelőbbjeit, mondjuk
vezetőit.*
* Legelső sorban pedig a lelkipásztort!

Szerb.

Aztán bizony az anyagi kérdés sem utolsó kérdés.
Azt hiszem, hogy sokan azzal rontják el a dolgot, hogy
azonnal az anyagi áldozatot élesítik ki. Épen a mai
nyomott viszonyok között bizony az anyagi áldozattól
irtózik a nép. Annyi teherrel van megrakva, hogy áldozatról még hallani sem akar. Csak pénzt ne kérj a
néptől ! Mert inkább mindenről lemond, csak fizetni ne
kelljen. Még az ingyenben küldött könyvekre is kérdezte
a nép egy községben, hogy csakugyan sohasem kell
azokat megfizetni? Mert sokszor rászedték már. Tehát
csak csinján a pénzzel, áldozattal, megjön később magától is.
Az előadásoknál is vigyázni kell, különösen kezdetben, hogy ne legyenek ostorozok, korholók. Észrevétlenül fogjunk a seb gyógyításához. Mint az orvos
tapintatos előkészülettel eléri, hogy csak akkor veszi
észre betege a kést, mikor már metsz: úgy a tanító is
stb. Előadásunk ne legyen hosszú; a népélet köréből
merítsük tárgyunkat és a nép nyelvén beszéljünk róla.
A mi a másik kérdést illeti, hogy tudniillik a tanító
azt hiszi, megtette kötelességét, ha óráit betartotta, csak
azt mondom egy pedagógussal, hogy az ilyen tanítók
nem néptanítók, hanem „gyermekeket tanítók".
Ne féljünk a néptől! Ne tartsák a tanítók méltóságuk alattinak a nép közt való megjelenést, forgolódást.
Hogy nevelhet népet az a tanító, a ki a népet nem ismeri?
Ha a község hibáit, erényeit, a családok örömeit, baját,
búbánátait nem tapasztalja ? Az ilyen tapasztalatokra
pedig a nevelőnek oly nagy szüksége van, mint a festőnek a festőanyagra.
Oh a nép megbecsüli a jó tanítót! És ha ő példás,
munkás életet él, ha a nép érdekeit szívén viseli: hallgat
is rá, mint hallgatott az a község, hol a tanító a korcsmától teljesen elvonta a népet; egy más helyen pedig
a falut teljesen újjá szervezte; egy harmadikban meg
gazdakört, hitelszövetkezetet, fogyasztási szövetkezetet
alapított és szorgalmassá, takarékossá tette a népet.
Persze ez nem egy év munkája.
A tanító az ifjúsági körben az új társadalmi programmnak igen-igen hasznos támogatója. Mert alapoz.
Mert a mi általunk lerajzolt iskolából átveszi az ifjúságot.
^ , Az ifjúsági kör újfent termő talaja a gazdakörnek.
Miért ? Az ifjúsági könyvtár fejleszti és áldásosán irányítja
az olvasási készséget. A korcsmáktól, léha czimboraságoktól elvonja Őket. Ezek igen jó alanyok a gazdakör
létesítésére.
A gazdakör az a kialakuló középpont, melyből
kifejlődhetik a hitel-, fogyasztási szövetkezet s így a
falusi jólét összes tényezőit magába rejtő tényező.
így lehet a magyar néptanító igazi néptanítóvá,
a ki a gyermek hatodik életévétől a 12-ikig a rendes
elemi iskolában, ettől kezdve a 15. éves korig a gazdasági ismétlő iskolában oktathatja az ifjúságot, majd pedig
az ijúsági egyesületben, a gazdakörben és a különféle
szövetkezetek, esetleges háziipari tanfolyamok, vagy más

egyletek révén, a felnőtteket pedig a gazdakör s hitelszövetkezet útján tovább nevelheti.
így látom én aXX-ik század igazi népnevelőjét, a mint
az mint tanító és nevelő nemcsak tanítja, de neveli is
az ifjúságot és vezeti, irányítja az egész községet, a
pappal, a jegyzővel egyetemben, mint azt „A XX-ik
század igazi népnevelői" czímű munkájában Sassi Nagy
Lajos kifejtette.
Hogy azonban ez a kívánatos állapot mielőbb bekövetkezzék és népünk baján mielőbb segítsünk, a fent
elmondottakon kiviíl két dolgot kellene szorgalmaznunk,
a melyek nélkül a tanító népmentő szocziális feladatát
teljesen ki nem fejtheti.
Az egyik a Magyar Tanítók Országos Szövetsége,
a melynek szocziális ügyosztálya volna hivatva a tanítóság buzdítására és részben vezetésére. A másik pedig,
hogy minden minisztérium kebelében fel volna állítandó
egy szocziális ügyosztály, a központi irányítás, szervezés és
az egyöntetű együttműködés szempontjából és pedig úgy a
belügy, mint a vallás- és közoktatásügy, földmívelésügy
és igazságügy részéről. Ezek volnának azok a fórumok,
a melyekhez kiki, tehát a tanító a vallás- és közoktatásügyi
minisztériumhoz fordulna irányításért, tanácsért. Ezt nem
kellene nagy költségekkel, nagy apparátussal felállítani;
ezt csak a minisztérium égisze alatt egy erős központ
volna, a mely a működését mielőbb elkezdené, hogy a
már mostan a nemcsak országosan, de világszerte szervezett destruktív és hazátlan szocziálizmus magával
szemben kész szervezetet találjon. Eleinte elég volna, ha
minden minisztérium minden vidékről egy-egy egyént
berendelne, ez volna tagja a nagy központi szocziális
bizottságnak. Nagy akcziót, pozitiv munkát, de védelmi
munkát sem lehet szervezés nélkül teljesíteni. A legfőbb
bajunk az, hogy szervezetlenek vagyunk és sokan, a kik
nem rokonszenveznek a szocziálizmusnak felforgató, destruktív, forradalmi, romboló irányával, szivesen vennének
részt a szocziális munkában, ha tudnák, hogy hova csatlakozzanak, ha volna olyan központi szerv, a melyhez
bizalommal és eredménnyel fordulnának, ha a szocziális
kérdésben tájékozásra, útmutatásra szorulnak. A legtöbb
ember azért lesz szoczialistává, mert más szervezet
hiányában abba a szervezetbe lép be, melyet neki kínálnak
és a melyben addig megmarad, míg arról nem győződik
meg, hogy tehetne okosabbat is és jobbat is.

TÁRCZA.
Az Ap. Cselekedetek II. és IV. fejezeteinek
eommunismusa.
írta: Edward Lee

Hicks.

(Folyt, és vége.)

De a Cselek. II. és IV. fejezete látszólag többet foglal
magában, mint egy tekintélyes közös alap létesítését.
Vájjon értelmezhető-e úgy a dolog, hogy a kiknek

vagyonuk volt, eladták és mindenükről lemondva, a közös
alapból leendő eltartatásra szánták magokat? Határozott
véleményem az, hogy: nem, és pedig több fontos oknál
fogva.
1. A czél a szegények felsegélése vala. Ezt a
czélt nem szolgálhatták volna azzal; ha a szegények
számát szaporítják.
2. A nyújtott segedelem nem volt egyenlő mindenkivel szemben. Némelyiknek többre, némelyiknek kevesebbre volt szüksége. Egyikkel szemben a jótékonyságnak
egyik, másikkal szemben a másik módja volt helyén.
Az a kifejezés, hogy: „a mint kinek-kinek szüksége
vala", nyomatékos. Egyiknek többre, másiknak kevesebbre lehetett szüksége; betegség vagy öregség pedig
egyeseket teljesen keresetképtelenekké tehetett. De minden
szükségletnek eleget tettek és méltányosan bántak el
vele, az egyház testvéri szeretetének megfelelően.
3. Az egyháztagságnak nem volt feltételévé szabva
a saját vagyonról való teljes lemondás. Az elhatározás
— önkéntes vala. Némelyek többet, mások kevesebbet
áldoztak. És hogy az áldozat önkéntes vala, az egész
határozottan kitűnik. „Nemde, ha megtartottad volna,
nem a tiéd volt volna-e ? és minekutána eladtad, nem a
te hatalmadban volt-e ?" (Csel. 5:4). Tényleg, Ananiás és
Saphira történetének jelentősége az ő áldozatuknak
önkéntes voltától függ. Az ilyen önkéntes áldozatok
egyszerre nagy tekintélyt és tiszteletet biztosítottak. Ennek
folytán mintegy erkölcsi kötelezettséggé, lehet mondani:
erkölcsi kényszerré vált az ilyen eljárás a gazdagokra
nézve. Másként nem is cselekedhettek. Es ez hozta
kísértetbe Ananiást és Saphirát is. Bizonyos, talán méltányolható okokból, nem akarták magokat, egy bizonyos
határon túl, vagyontalanokká tenni. Eladták fekvőségüket
— talán egy, Jeruzsálemhez közel fekvő olajfa-kertet,
vagy egy szántóföldet a távolabbi dombokon, vagy egy
házat és telket Jeruzsálemben. Mindenki tudta, hogy
miök volt és hol volt; de ők az árnak egy részét .magoknak akarták megtartani, úgy azonban, hogy mégis
oly színben tűnjenek fel, mintha valóban nagy áldozatot
hoztak volna. Bűnük tehát első sorban a képmutatás
volt; képmutatásnk oka a hiúság, és ezzel a hiúsággal
szemben a pénznek szerelme. Képmutatásuk közel rokon
volt a farizeusok képmutatásával, a mely felkeltette a
Megváltó haragját és óva intette attól tanítványait. Ez
minden vallásnak kisértő bűne. De rettenetes büntetést
is vont maga után.
Én tehát azt hiszem, hogy nem kell teljesen szószerint vennünk ezeket a szavakat: „mindenük közös
vala". E szavak mindenesetre magokban foglalják azt,
hogy minden szegény keresztyén segítséget nyerhetett
a közös alapból, és hogy ezt a közös alapot a gazdagok
hősies önlemondása tartotta fenn. De nem hiszem, hogy
azt jelentenék, hogy minden jeruzsálemi keresztyén
feláldozta mindenét és a közös alap által tartatta el
magát. Csupán annyit jelentenek, hogy a gazdagok sze-

gényekké tették magokat ós mindnyájan testvérekké és
egyenlőkké lettek az egyházban.
4. Megerősíti felfogásunkat az a mód, a hogy Lukács
Ananiás és Saphira történetét bevezeti. A nagylelkű
cselekedetre Barnabás Józsefnek, egy a Lévi törzséből
való cyprusi zsidónak a példája ösztönözte őket, a ki
eladta földjét és annak árát a közös alapnak engedte
át: Minden, a mit későbben Barnabás felől olvasunk,
úgy tünteti fel Őt, mint rendkívüli lelki ajándékokkal:
türelemmel, kedves modorral, önzetlenséggel, rokonérző
lélekkel, jószívűséggel megáldott embert.
Későbbi missziói útján, majd Páltól való elválása
után is, gyakorolta nagy útitársa azon elvét, hogy ne
várjon és ne fogadjon el (ha csak teheti) semmi segedelmet, sem az általa alapított vagy meglátogatott gyülekezetektől. Ez a függetlenségnek és az önzetlenségnek
olyan túlzása, a mely csak Barnabást ós Pált jellemezte.
Péter és a többi apostolok sohasem gyakorolták ezt.
Pál határozottan megjegyzi, hogy ez szokatlan dolog ós
lemondás egy olyan jogról, a melynek alapelvét maga
Jézus állapította meg, hogy t. i. az apostolokat az általuk
megtérítettek tartsák el. Barnabás Józsefben tehát egy
rendkívüli és a vagyon tekintetében hősies önmegtagadást tanúsító ember áll előttünk. Lehetségesnek tartom,
hogy az ő esetében a birtok eladása az önmagának
mindentől megfosztását jelenti. Későbbi élete valóban
egy apostol élete vala és misszió útjain, ép úgy, mint
Pál, az őt kiküldő (antiochiai) gyülekezet áldozatkészségéből vagy keze munkájából tartotta fenn magát;
mert hiszen minden zsidó értett valami mesterséghez.
Barnabás József hősies áldozatát a gyülekezet hangos
magasztalással jutalmazta. Hatalmas győzedelme volt az
az evangéliomnak és dicsőséges diadalma a kegyelemnek.
Ananiás és Saphira versenyezni akartak vele a hősies
cselekedetben, és önmaguk feláldozása nélkül hasonló
magasztaltatás után vágyakoztak. Vájjon nem mutatja-e
az egész elbeszélés, hogy Barnabás József cselekedete
rendkívüli dolog volt?
Én nem valamely állítást akarok mindenáron fenntartani, hanem csupán az igazságot kívánom kideríteni.
A Cselekedetek könyvében leírt kísérletet a szoczializmus szószólói igen gyakran idézték, annak bizonyítására,
hogy a keresztyénség egy bizonyos alakja volt a communismusnak.
Reám nézve ez a kérdés közömbös. Ha minden
vagyon közös birtoklása, ha a szoczialista köztársaság
(a melyek felől sokan álmodoznak) volna is a gazdasági
fejlődés végczélja és a szocziális reform igazi törekvése,
az nem az első keresztyénség vagyonközössógi kísérletéből, hanem a dolog belső természetéből és rácziójából
következnék. A kereszténység nincs hozzákötve a kormányzatnak vagy a szocziális organizácziónak egy bizonyos
alakjához. A keresztyénség, a mint salezi Ferencz elég
furcsán kifejezte: „folyadék, a mely minden edényt
betölt". A keresztyénség elérheti czólját, legteljesebb
erkölcsi kifejlődését a demokratikus köztársaságban

ép úgy, mint a legnagyobb mértékben szoczialista kormányforma alatt. Ez, azt hiszem, bizonyos. De másfelől
az is igaz, hogy a keresztyénség nem arra van rendeltetve, hogy revoluczionárius agitáeziót fejtsen ki egyik
vagy másik politika vagy a szocziális szervezet ez vagy
ama formája érdekében.
Napnál világosabb előttem, hogy az Úr, szavaival
és példájával a gazdagság rettenetes veszedelmeit tanítja.
Valóban nehéz egy gazdag embernek jó embernek lenni;
valóban valószinűtlen, hogy valamely gazdag társadalom
egészséges társadalom legyen; valóban valószínűtlen,
hogy valamely gazdag osztály a nemzeti érdekekért
küzdők oldalára álljon. Valóban nehéz, hogy valaki, a
ki vagyonban és kényelemben gyarapodik, gondos figyelője -maradjon a társadalmi bajoknak és azoknak orvoslásában tevékeny és bátor reformáló szerepet vigyen.
Ebben a tanban, a melyre az Úr oly rendkívüli súlyt
helyezett, találhatjuk meg a kiinduló pontját mind ama
törekvéseknek, a melyek a világ javainak szocziális és
kollektív használatára irányulnak. De én mégis úgy
látom, hogy a mi keresztyén szoczialista barátaink csak
a saját álláspontjukat gyengítik, a mikor túlságos súlyt
fektetnek a Cselekedetek könyve communisticus kísérletére.
Mert íme ez a kísérlet, ha ugyan valóban communisticus természetű volt (a mit én nem hiszek), rövid
idő alatt megbukott. A jeruzsálemi zsidó-keresztyén gyülekezet szegénységén nem segített. Tíz évvel később az
antiochiai pogány-keresztyén gyülekezet küld a jeruzsálemi zsidó-keresztyén testvéreknek segedelmet Barnabás
és Pál által. Tíz vagy tizenöt évvel későbben Pál buzdítja hasonló eljárásra a Földközi-tenger környékén
alakult gyülekezeteket, jeléül annak, hogy a jeruzsálemi
zsidó keresztyének és általában a júdeai gyülekezetek
körében a szegénység chronicus baj volt.
Miért volt ez az elesett szegénység oly állandó
Jeruzsálemben? Azt hiszem, hogy a feleletet nem kell
messze keresnünk. És mégis, hiába kerestem ezt a feleletet az ezzel a kérdéssel foglalkozó dolgozatokban. A
mit tehát én felelek reá, az az én egyéni véleményem
és elbírálásra szorul.
Jeruzsálem sokkal nagyobb város volt és több
ember lakta, semhogy a benne folyt ipar kellőleg eltarthatta volna Őket. Az igaz, hogy Jeruzsálem körül voltak
olajfa-, füge- és szőllőskertek, szántóföldek és a mélyebben fekvő területeken a juhtenyésztésre alkalmas legelők;
de Jeruzsálem környéke mégsem volt elég gazdag ahhoz,
hogy nagyobb számú népet tartson el. Jeruzsálem nagysága kétségtelenül a templommal és a templommal
összefüggő áldozati istentisztelettel volt szoros összeköttetésben. A papoknak és egyéb alkalmazottaknak egész
serege talált ebben az áldozati rendszerben foglalkozást
és megélhetést. Ezeknek az alkalmazottaknak a családjai
és hozzátartozói mind a templomi istentiszteletek mellékjövedelmeiből éltek. A kereskedőknek egész serege élt
közvetve a templom után: szarvasmarha-kereskedők,

hajcsárok, juhászok, bőrkereskedők, tímárok (pl. joppei
Simon), mindenféle mezei produktumok termesztői és
eladói, takácsok, foltozok, himzők, ácsok és épületjavítók.
Ezek és még sok mások voltak szükségesek a szüntelen
folyt templomi szolgálatok körében. Mert hiszen a zarándokok állandóan látogatták a jeruzsálemi templomot és
a világ bármely részén élt zsidó is megfizette minden
évben a központi szentély fentartására a fél siklust
(Máté 17:24). Az esztendő bizonyos szakaszaiban a
zarándokok roppant tömegei keresték fel Jeruzsálemet.
A várost a világ minden részéből felsereglett zarándokok
tízezrei töltötték meg. Ezeknek szállást és élelmet kellett adni. És ámbár a keleti zarándokok serege, hely
és ellátás tekintetében sokkal kevesebb igényű volt,
mint egy nyugati publikum, és ámbár lehetetlen ama
régi időket a maiakkal összehasonlítani, mégis elgondolhatjuk, hogy a jeruzsálemi törzslakosság tekintélyes
összegű pénzt keresett a zarándokok révén. Az ünnepek
alkalmával tele volt a város zarándokokkal; az ételnemű ek és a lakások ára felszökött; s egyetlen törzslakos sem maradt foglalkozás és jövedelem nélkül. Mikor
pedig az ünnepek elmultak, beállott a pompás és a
szegénység újra visszanyerte birodalmát. Tapasztalati
tény, hogy minden olyan városban, a melynek főjövedelmét a szezonvendégsereg ellátása képezi, rettenetes
szegénység uralkodik. Ennek nemcsak az a veszedelme,
hogy a lakosság csak az esztendő bizonyos szakaszában
dolgozik, hanem az is, hogy egészségtelenül szembe
állítja a gazdagságot és a szegénységet, — a gazdagságot
a költekező vendégek, a szegénységet pedig az éhes
törzslakosok képviselvén. Mutatis mutandis hajlandó vagyok
feltételezni, hogy a keresztyénség első századában Jeruzsálem ezt a szocziális képet mutatta. Szegénysége chronicus volt; volt egy bizonyos nyomorgó osztálya, a melyet
a hely sajátos életmódja teremtett meg és tartott meg
állandóan.
S még valamit ehez. A Jézus korában a kegyes
zsidó előtt, lett legyen akár keresztyén, akár hitetlen,
a „szegény" név sokkal fenségesebb gondolatokkal volt
összekötve, mint napjainkban. A „szegény" nevezet a
szentséggel és a kegyességgel kapcsolódott össze, mint
a világiasság és a vallástalanság ellentéte. Láthatjuk,
hogy a zsoltárokban (pl. a 10-dikben és másokban) a
„szegénység" azonosíttatik az igazságossággal és a kegyességgel. A „szegények" a nagyok és hatalmasok előtt
megvetettek, de kedvesek az Isten előtt. Honnan ered
a szegénységnek ilyetén szentesítése ? Jellemzője ez a
fogság után keletkezett zsoltároknak. Visszanyúlik ez
abba az időbe, a mikor a hűséges zsidóság visszatért^
fogságból, e világ szerint szegényen, de hitben gazdagon.
Gazdagabb és szerencsésebb testvérei inkább ott maradtak Chaldeában. De a „szegények," sok mindenféle
akadály leküzdése után, helyreállították a templomot
és a nemzetet. Azután elkövetkezett a syr királyok ideje,
a mikor a zsidóság hellenizálása volt a főtörekvés. A
vagyonosabb elemek, a leggazdagabb családok úgy

gondolták, hogy érdekeik azonosak uraik politikájával.
A bomlás bekövetkezett és a zsidó vallást rettenetes
veszedelem fenyegette. De a hűségesek, a hazafiak látták
ezt a veszedelmet és készek voltak minden világi előnyt
feláldozni, csakhogy vallásukat megvédelmezhessék. A
mikor Antiochus Epiphanes arra határozta el magát,
hogy — a hellenizálás veszedelineztetésével — erőszakot
alkalmazzon, a hazafiak, a „szegény" szentek, a Makkabeusek vezetése alatt szabadságharczot indítottak, és a
syr királyokkal szemben való sikeres vállalkozásuk a
történelemnek egyik legromantikusabb epizódja. De ez
újabb dicsfénnyel vette körül a hithűeket, a törvényhez
önzetlenül ragaszkodókat, a kik inkább akartak szegények
maradni, semmint renegátok lenni; és a „szegény" nevezet
csaknem egy jelentőségű lett a kegyességgel és a hithűséggel. A mikor az Úr ezt mondá a hegyi beszédben:
„Boldogok a szegények," ez a zsidók lelkében félig
politikai, félig vallásos gondolatokat ébresztett. Ebből
magyarázható, hogy Máté, a mikor ezt a mondást közli,
hozzá teszi a tévedés kikerülése végett ezt a jelzőt:
„lélekben."
Es a midőn a jeruzsálemi keresztyén gyülekezetnek
sok szegény tagja volt — közöttük nem egy, a ki elvesztette minden földi javait az új hithez való csatlakozás következtében — érthetőnek találjuk, hogy a
vallásos heroismus milyen glóriájával vették körül azoknak
szegénységét azok a emberek, a kik a zsidó tradicziók
légkörében növekedtek fel és a kik magok is osztoztak
az ő Uruknak önkéntes szegénységében.

BELFÖLD.
A felsőborsodi reform, egyházmegye
közgyűlése.
Egyházmegyénk elnöksége, Vadászy Pál esperes
és Ragályi Béla egyházmegyei gondnok, szokásos őszi
vándorgyűlésünket az edelényi ős-régi református egyházba hívta össze, mely folyó hó 4 - 5 . napjain nagy
érdeklődés mellett meg is tartatott, a hol erősítettük a
csüggedezőket, bátorítottuk a bátortalanokat,; s elintéztük
— szerintünk — helyesen az egyházmegyének úgy szellemi, mint anyagi ügyeit.
Pont 9 órakor a szépen megújított templomba vonultunk, a hol orgonával kisért gyülekezeti éneklés után
Kun József s.-szentpéteri segédlelkész imádkozott bensőséggel s igazi áhítattal. Erre esperesi fohász következett, majd rövid gondnoki megnyitó, üdvözölvén úgy
a kormányzókat, mint a gyűlés jelenlévő tagjait.
Az esperesi félévi jelentés nagy része Bocskay
halhatatlan emlékezetével foglalkozott, szépen megrajzolván: mit tett ő úgy a protestantizmus, mint a magyar nemzet érdekében a bécsi béke megkötése által.
Emelte ez emlékezés lelkünket, erősítette szívünket, a
mikor azt is felolvasta, hogy e majdnem legszegényebb
egyházmegye közel 400 koronát gyűjtött össze fillérenként a Hajdúböszörményben felállítandó Bocskay-szoborra; némi önérzet is dagasztotta keblünket, hogy talán
tőlünk telhetőleg kötelességünket teljesítettük s a mi

népünk, ha koldússzegény is: de áldozni tud is, akar
is, ha a buzgó lelkipásztorok kellőleg felvilágosítják.
A halhatatlan erdélyi fejedelem emlékezetét jegyzőkönyvünk lapjain külön is megörökítettük. Fény nevére,
áldás emlékére!
Zsóry György ózdi főszolgabíró s egyházmegyei
v. aljegyző vil. tanácsbiróvá választatván, az eskü ünnepélyes letevése után hatásos beszédben ajánlotta fel
szolgálatait, s székfoglalója nagy dicséretet hozott egyházmegyénkre és a szónokra is. Szinte jól esett hallani
olyan elismerő nyilatkozatot, mint a milyen beszéddel
elfoglalta helyét a kormányzó-asztalnál.
Bartha Gyula S.-Kazára, Nagy Ferenez Damakra
lelkészül megválasztatván, beerősíttettek; hasonlókép
beerősíttettek mint tanítók: Bálint János Sajó-Bábonyba,
Baloghi Lajos Szentpéterre, Kövér Gyula Szilvás-Váradra. E két utóbbi a hivatalos esküt is ünnepélyesen
letette, a miről a bizonyítvány kiadatott.
Sok időt vett igénybe a szakácsi-i egyház lelkésztanítói állás sorsa, mivel a meghirdetett pályázat eredménytelen maradt. Gróf Vay és Szuhay Benedek felszólalása után kimondta közgyűlésünk, hogy ez anyaegyházat fel nem adja, mert ott az anyaszentegyház
fenmaradását fontos felekezeti ós nemzeti szempontok
is követelik. A pályázat — nemcsak a helyi, de a pesti
és erdélyi egyházi lapokban is kiiratik. Addig pedig az
ott lévő ideiglenes segédlelkész alkalmaztatik, Kazay
Géza laki szomszéd-lelkész felügyelete mellett.
Miután a személyekre vonatkozó ügyeket elintéztük, tárgyalás alá került a lelkészértekezlet, tanítóegylet
és tanügyi bizottság jegyzőkönyve. Ez elvi kérdések
elbírálásánál s a határozatok meghozatalánál láttuk,
hogy a mi egyházmegyénk, mint demokratikus egyházmegye, lóhalálában nem siet — a gyűlés vége felé. A
felszólalásokat örömmel veszi s az eszmeharezok tüzét
éleszti; a mi mindenesetre nagyon előnyére van az ügynek is, az egyházmegyének is. Az elvi vitákban elnökségen kivül főleg: Bárczay László, Botos József, Szuhay
Benedek, Bodnár István, Zsóry György tanácsbirák vettek részt s tárgyilagos felszólalásaikkal nagyon is megkönnyítették a határozatok meghozatalát.
Az 1848. XX. t.-czikkre vonatkozó elvi álláspontunk
ez: A tökéletes egyenlőséget és viszonosságot föltétlen
követeljük a jelenlegi kormánytól s követeljük legalább
a közös prot. bizottság kérésének teljesítését. Válaszával,
illetőleg leiratával mi megelégedve nem vagyunk, mert
a leiratban a mi anyagi javulás észlelhető is, az nincs
törvényben biztosítva s három év alatt utalványozza ki
azt, a mit azonnal kellene folyósítani. Ezzel pedig az
egyházi adó nagy munkájának rendezését lebonyolítani,
megoldani nem lehet. A viszonosság kérdésére^ pedig
fátyolt borít, — erről még Ígéretet sem tesz; pedig szerintünk ennek igazságos elintézése volna legfőbb kötelessége a 67-es alapon álló 48-as kormánynak.
Örömmel üdvözli egyházmegyénk úgy a lelkészvizsgáló-bizottságot, mint a sárospataki főiskolai igazgató-tanácsot, hogy a segédlelkészek vizsgáját, kollokviumokat ezentúl nem bízza a kötelességeiket nem teljesítő hanyag theologus ifjakra, hanem kimondja: _ a ki
nem tanul, az pap nem lehet; a ki visszaélt a szerintem
sohasem helyeselt rendkívüli püspöki kibocsátvánnyal s
vizsgálatokra még csak nem is jelentkezett: attól az
föltétlen visszavonandó. Értessük meg az ilyenekkel s az
egész theol. ifjúsággal, hogy a papi pálya komoly tudományt, szigorú jellemet s hivatásos kötelességérzetet
követel. És ha most a korlátlan szabad lelkészválasztás
van kimondva a szentesítés alatt levő törvényben s tanulni

meg (80%) egyáltalában nem tanulnak ifjaink: mi lesz
velünk, mi lesz anyaszentegyházainkkal ?! Ily értelmű
határozat terjesztetett fel az egyházkerületi közgyűlésre.
Tudomásul vette közgyűlésünk, hogy a tanítóegylet
vil. elnökóvó Bárczay László választatott; továbbá azt,
hogy Oööz Ferencz és Szügyi László tanítókat küldi az
egylet közgyűléseinkre 3 évi időtartamra képviselőkül.
Erősebb vitát eredményezett az az indítvány, hogy
az egylet jegyzőkönyve függelék gyanánt minden közgyűlési jegyzőkönyvbe az egyházmegye költségén nyomattassékki s ezentúl az egyházmegye nyomtatott jegyzőkönyvét minden tanító ingyen kapja meg. Az első kérést
talán még teljesítette volna közgyűlésünk; de a mikor
a képviselők kijelentették, hogy a második kérés, ha
megtagadtatik, úgy az elsőt nem kérik teljesíttetni: közgyűlésünk az Ő kívánságukra mindkét kérdést levette
napirendről. Ez utóbbit nem teljesíthettük azért, mert
nálunk a közgyűlési jegyzőkönyveket nem a lelkész, de
az egyház kapja; ez fizet érte, ez a jogos birtokos; sőt
10 évenként mindenütt be is kell köttetni, hogy a jegyzőkönyvek a könyvtárban megmaradjanak. A jegyzőkönyvet szabad olvasni nemcsak a lelkésznek, de a tanítónak, presbitereknek, sőt még az érdeklődő egyháztagoknak is. Jogosan olvashatják hát a tanítók is, ha akarják.
Sőt olvasniok kell, ha hivatásuk magaslatán állanak.
Nekünk nem arra kell törekedni, hogy a lelkész és tanító közötti kívánatos jó viszony felbomoljék, az összetartó kapcsok szakadozzanak, de arra, hogy az egyház
táplálja a belhivatalnokokat testileg és lelkileg is.
A tanügyi bizottság jegyzőkönyve szellemi tekintetben kedves képet nyújtott, de anyagi tekintetben
bizony elég sötét a kép, a hol felszerelésekről, iskolai
épületekről, tantervekről szólt a jelentés. Az iskolaköteleseknek 99%" a jár iskolába s írni-olvasni szintén 99%
tud. A vallás- ós énektanítás minden iskolában kifogástalan. S minden iskola tanítója az iskolás növendékeket
úgy vasárnaponként, mint hétköznapokon személyesen
vezeti fel templomba. Kitűnő iskolánk van 22, dicséretes
19, a többi jó ós kielégítő. Mindenütt az irodalmi kör
kiadványai használtatnak.
A d.-horváti egyház áj tanterem építésére s a II.
tanítói állás rendszeresítésére a legszigorúbban utasíttatott ; mivel 152 mindennapos, 46 ismétlős iskolás gyermeket bizony egy tanító nem taníthat egészsége veszélyeztetése nélkül kitűnő eredménnyel. Ámbár ez az iskola
15 év óta mindig kitűnő ; a tanító neve r Körössy Antal.
Több időt vett igénybe a nagybarczai szerencsétlenül járt tanító és iskolája ügye. A tanító elmegyógyintézetben van s a tiszti orvos bizonyítványa alapján a
betegség gyógyíthatatlan. Az iskolában van 70 mindennapos, 30 ismétlős. Szegény az egyház; segédről nem
tud gondoskodni, a tanító felesége is rá van szorulva
a tanítói fizetésre. Mit tegyen az egyház? ez volt a
kérdés. Pályázatot egy éven belül nem hirdethet. Utasíttatott az egyház, hogy a tanítást meg kell kezdeni.
Addig is, míg pályázat útján választhat tanítót, legalább
segédtanítóról gondoskodjék, s e czélra hozzon áldozatot
az egyház is, a tanítóné is, hoz egyházmegyénk is.
Nem lehetne-e hasonló esetekben a kormánytól kérni
segélyt a segédtanítói állás ellátására, mint az elbetegesedett lelkészt kisegíti a káplántartási kongrua? A
népnevelés állami érdek első sorban s talán ha zörgetnénk ajtaján, nem igen utasítana el!
Úgy az egyházmegyei, mint a kerületi scontroiigyek letárgyalása után kiküldöttük az egyházkerületre
képviselőinket, és pedig, elnökségen kívül: Bodnár István, Botos József, Dávid József papi,
Szekrényessy

Árpád, Bárczay László, Molnár László világi tanácsbirákat.
Lelkészavatásra ajánltatnak : Lengyel Gyula kondói,
Csiky Zoltán ládbessenyői, Nagy Ferencz damaki ifjú
lelkipásztorok, kik 8 napon belül tartoznak életrajzi
adataikat az egyházmegyei papi főjegyzőhöz beküldeni.
Jövő közgyűlésünk helye : Parasznya lesz.
Közigazgatási és fegyelmi bírósági ügyünk volt
bőven s eltöltöttük vele az első nap legszebb részét.
Épen ezen körülmény indította az elnökséget arra, hogy
ezután minálunk is, más egyházmegyék példáj ara, a bírósági ügyek másodnap fognak tárgyaltatni.
Az edelényi egyház gazdagon gondoskodott a közgyűlés ellátásáról, habár a gyűléstartásra kiutalt 400
koronát pótolni is kellett. A fényes ebéd mellett szebbnél szebb pohárköszöntők hangzottak el. Balogh István
edelényi lelkipásztor és kedves családja pedig igazán
megérdemli, hogy hálás szívvel mondjak neki köszönetet
a kétnapos gyűlés fáradalmaiért.
Szuhay

Benedek,

f.-borsodi papi főjegyző.

A f.-zempléni evang. ref. egyházmegye
őszi közgyűlése.
F.-zempléni egyházmegyénk Őszi közgyűlését az
ab arai egyházban tartotta meg f. szept. hó 11-én. A
közgyűlésnek különös jelentőséget kölcsönzött az, hogy
Dókus Ernő megválasztott egyházmegyei gondnok e napon
iktattatott be gondnoki hivatalába. E körülmény vonzó
erővel bírt az egyházmegye közönségére, mely a gyűlés
népességén első tekintetre meglátszott, A reggeli istentisztelet után, melyen Hutka József esperes imádkozott,
megkezdődött a gondnoki iktatás és lefolyt a következő
módon. Az esperes kiállva az Urasztalához, jelentette,
hogy a Bernáth Elemér halálával megüresedett gondnoki állásra Dókus Ernő tanácsbiró választatott meg,
29 érvényes szavazat közül 28-al. Ezután felhívta a
gondnokot az eskü letételére, ki azt az egyházmegyei
papi főjegyző előolvasása mellett letette. Míg az eskü
tartott, a tisztikar az Urasztalát körülállta. Ezután az
esperes rövid beszéd kíséretében a gondnokot hivatalába beiktatottnak nyilvánítván, kezébe adta a gondnoki
pecsétet. Ennek átvételével a gondnok, az Urasztala
mellett állva, elmondotta székfoglaló beszédjét, a mely
mindenki figyelmét mélyen lekötötte. Nincs ebben a
székfoglalóban frázis, mint annyi szónoki beszédben, de
van élet és lélek. Ez a beszéd egészen Dókus Ernő, a
ki ízről-ízre ismeri egyházi életünket, annak szükségeit,
a teendőket. Megkisérlem e beszédnek rövid tartalmát
adni, hogy az egyházmegyénken kívül álló világ is tudomást szerezzen róla.
A köszönet és hála szavainak kifejezése után röviden körvonalozta a gondnok, hogy gondnoki működésében mely irányelvek fogják vezetni, és annak hangoztatásával, hogy Bernáth Elemér lesz a mintaképe
a gondnoki székben, rátért a legközelebbi teendőkre,
körvonalozva a jövő képét.

A zsinati törvényekbe illesztett módosításoknak és
intézményeknek a gyakorlati életbe való vitele sok körültekintést fog igényelni. Ezért, mivel a sürgős teendők
sorrendjében első az adóteher csökkentése: az egyházkerület kebeléből egyházmegyénként egy-egy küldöttség
lesz megbízandó, hogy a túlságosan nagy egyházi adót
viselő, vagy kiadásai fedezésére képtelen egyházakban
megjelenve, ott az új egyházi törvények idevonatkozó
szakaszaiban előírt adatok, okmányok megszerzésénél,
az adókulcs megállapításánál, költségvetés összeállításánál az illető egyházaknak segítségére legyen. Kimutatandók lesznek továbbá azon kiadások is, melyeket az
egyházmegyei tisztviselők tiszteletdíjai, az egyházmegyék
és kerületek tartása, az iskolalátogatások vonnak maguk után.
Az iskolákra térve, lelkes híve a felekezeti oktatásnak, de le kell vonnunk e téren a konzekvencziákat,
a melyek azt kívánják, hogy iskoláink felszerelés és a
tanítói színvonala tekintetében mindenütt kiállják a versenyt az állami iskolákkal. Szükséges volna e téren az
iskolalátogatások korszerű reformálasa, hogy t. i. korlátoltabb számú, de nagyobb gyakorlattal bíró szakerők
látogatnák meg az iskolákat.
Rátért ezután a tanítók fizetésének kérdésére és
e tekintetben oda nyilatkozott, hogy mivel egyes egyházak részint hamis ambiczióból, részint attól való félelemből, hogy felekezeti tanítóikat elvesztik, oly magasra
mutatták ki azok fizetését, mely a valóságnak meg nem
felel, — ezért az 1893. XXVI. t.-czikk közel jövőben
mutatkozó revíziójánál mindezeket korrigálnunk kell. A lelkészi fizetéseknek kiegészítésénél a következőket mondja:
„Az új egyházi törvények a lelkészi fizetések minimumát hat ízben ismétlődő 200-—200 koronás ötödéves
korpótlékon felül 2400 koronában állapítván meg, egyházmegyénk és egyházkerületeinkből kiinduló mozgalom
és országgyűlési képviselőnk támogatásának felhasználásával, a törvényhozásnál, illetőleg a kormánynál ki
lesz eszközlendő, hogy a törvény revíziója alkalmával,
a zsinat által megállapított minimális fizetés vétessék
alapul; addig is pedig az évenkinti államsegély akként
emeltessék, hogy az egyet, egyház saját hatáskörében
egészíthesse ki lelkészeink fizetését oly összegig, melyet
részükre a törvényben kilátásba helyezett." Ezek mellett, a hol a fizetés hibásan vétetett fel, ott azt ki kell
igazítani.
Az egyházlátogatásokról nyilatkozva kijelenti, hogy
az egyházakat személyesen kivánja meglátogatni, és hogy
a mai látogatást, midőn a látogatóság egy egyházban
alig pár órát tölthet — czélravezetőnek nem tartja. Azt
véli, hogy egy egyház pontos megvizsgálása legalább is
egy teljes napot kell hogy igénybe vegyen. Gondoskodni kell azért arról, hogy a látogatóság költségei, melyek így magasabbak lesznek, jövőre a közigazgatási
államsegélyből fedeztessenek. Felsorolva az 1848. XX.
t.-czikk körül eddig történteket: kijelenti, hogy örömmel
kell fogadni az ismeretes intézkedést az 1848. XX. tör-

vényczikk végrehajtása tárgyában, mert az ország anyagi
erejéhez képest most többet alig lehetett tenni, mint a
mit ez a kormány tett. De fájlalja mégis, hogy a vallásfelekezetek közötti jogegyenlőség kérdésének megvalósításáról a kormány hallgat, s hogy a lelkészek és
tanítók fizetésének kérdését elodázza stb. Azonban hiszi
azt, hogy ha megfeszített erővel fogunk dolgozni igazainkért : az 1848- XX. t.-czikkben lefektetett igazságok
meg fognak valósulni.
Különben ő annak a felfogásnak a híve, a mit a
jelenlegi kultuszminiszter ellenzéki állásponton hangoztatott, hogy egy nagyobb tőketermészetű alapítvány bocsáttatott volna a protestáns egyházak rendelkezése alá.
De a jelen esetben, most már bevégzett ténnyel állunk
szemben. *
Székfoglaló beszédjét e szavakkal fejezte b e : „Istenbe, vallásom tanaiba vetett rendületlen hittel, magyar
hazám és ref. egyházam iránt érzett lángoló szeretettel,
kérve a Mindenható áldó kegyelmét és hitsorsosaim
támogató szeretetét, foglalom el a gondnoki széket."
Gyakori éljenzés kisérte és zárta be a gondnoki
székfoglaló beszédet, melynek elhangzásával az egyházmegyei gondnok a tisztikarral kezet fogott. Ekkor e sorok
írója, mint az egyházmegye papi főjegyzője állott fel és az
Úrasztala előtt, a vele szemben álló gondnokot, az egyházmegye nevében, hosszabb beszédben szívéből üdvözölte.
Minden szép rendben így megtörténvén: rátértünk
a többi ügyekre. Nem sok volt ezen alkalommal az elintézendő tárgy. Néhány tanító felesküdött, pár díjlevél
megerősíttetett. A gömöri egyházmegyét ért veszteségeknek tolmácsolói voltunk. A Dókus Ernő gondnokká választásával megüresedett világi tanácsbirói állásra a
szavazást elrendeltük. Azután azok az apró-cseprő ügyek.
Iskolajavítások, kölcsönök, segélyek feletti intézkedések,
melyek a legtöbb gyűlés lefolyását sablonossá s egyformává teszik. És még néhány közigazgatási birósági ügy.
Délben közebéd volt a lelkészlak udvarán felállított sátorban, a hol számos pohárköszöntő hangzott el.
Péter Mihály,
papi főjegyző.

IRODALOM.
„Szövétnek". E czím alatt protestáns ifjúsági lapot
indított meg Lic. Rácz Kálmán, a pápai ref. főiskola
vallástanára. A lap régi hiányt kíván pótolni és szórakoztatva kíván tanítani és nemesíteni, és pedig nemcsak
általában, hanem evangéliomi vallásos alapokon. A római
katholikusok már évekkel ezelőtt megteremtették az
„A mi zászlónk" cz. r. kath. szellemű ifjúsági lapot,
a mely nagy ügyességgel levén szerkesztve és díszesen
kiállítva, valósággal belopta magát a középiskolai ifjúság
szívébe, sőt nem egy protestáns tanulóéba is. Lic. Rácz
Kálmán vállalkozását tehát a legmelegebben üdvözöljük,
annyival is inkább, mert lapunk volt egyike azoknak, a
* Vájjon miért állanánk?! Csak komolyan, határozottan
kellene hivatalos egyházunknak véleményt nyilvánítani, még lehetne
a dolgon segíteni.
Szerk.

kik a protestáns ifjúsági lapnak az orsz. ref. tanáregyesület körében megfeneklett eszméjét elaludni nem
hagyták. Az új lap, a melynek két első száma gazdag
vallásos és építő s oktató tartalommal, képekkel is illusztrálva jelent meg, díszes munkatárs-gárdával rendelkezik
s így biztosan remélhető, hogy nemes feladatának meg
fog felelni. A lap másfélívnyi terjedelemben minden
hónap elsején és tizenötödikén jelenik meg. Előfizetési
ára egy évre 3 korona. — A mire vágyakoztunk, a
protestáns szellemű ifjúsági lap íme megvan. Most már
a tanárokon van a sor, hogy azt elbukni ne engedjék.
Sorakozzanak annak zászlaja alá, mint munkatársak és
törekedjenek arra, hogy növendékeiket megnyerjék előfizetőinek. A szerkesztőnek minden jót kívánunk nemes
czélú vállalkozásához !

EGYHÁZ.
Scholtz Gusztáv püspök felszentelése. A bányai
evang. egyházkerület f. hó 19-én szentelte fel, rendkívüli közgyűlése keretében új püspökét: Scholtz Gusztávot. A rendkívüli közgyűlésen legelőször is a píispökválasztás eredményét hirdették ki s kérték ki Scholtz
Gusztáv nyilatkozatát arra nézve, hogy a megválasztatást elfogadja. Ezután a Deák-téri templomba vonultak
be a közgyűlés tagjai és a testvér kerületek képviselői.
Scholtz Gusztáv itt legelső sorban úrvacsorát vett, majd
pedig Zelenka Pál tiszakerületi püspök tartotta meg felavató beszédét. Az eskü letétele után az esperesi kar
megáldó éneke következett. A felszentelés után Scholtz
Gusztáv magas szárnyalású imádságban kérte Istennek
segedelmét s áldását az anyaszentegyházra, a hazára
és a királyra. Az istentisztelet végeztével újból meg
nyitott közgyűlésen Zsilinszky Mihály főfelügyelő üdvözölte az új püspököt s átadva neki a kerület pecsétjét,
felkérte széke elfoglalására. Scholtz Gusztáv magvas
székfoglaló beszédet tartott ezután, a melyben vázolta
püspöki programmját. A tetszéssel fogadott székfoglaló
beszéd után báró Prónay Dezső az egyetemes egyház,
Gyurátz Ferencz a püspöki kar, Baksay Sándor püspök
a testvér ref. egyház, Sárkány Béla az esperesi kar,
Benka Gyula a kerület tanárai, dr. Masznyik Endre
pedig a pozsonyi egyetemes theologiai akadémia nevében üdvözölte az új püspököt. A kultuszminiszter a felszentelésen Tóth János államtitkár által képviseltette
magát. — Scholtz Gusztávot mi is a legszívesebben
üdvözöljük s Isten áldását kérjük reá és minden jó
munkájára!
Lelkészválasztás. Az izsáki ref. gyülekezet Veress
István gyüdi lelkészt választotta meg lelkipásztorává.
Lelkészképesítő vizsgálatok. A dunamelléki ref.
egyházkerületben f. hó 19. és 20. napjain tartattak meg
a lelkészképesitő vizsgálatok. Az első vizsgálatra 18
végzett növendék állott, a kik közül 17 teljes, egy pedig
javító vizsgálatot tett. A vizsgálóbizottság a jelöltek
közül kettőt egyhangúlag jelesnek, kilenczet jónak, hatot
elégségesnek minősített, egyet pedig egy tárgyból három
hónapra visszavetett. — Á második képesítő vizsgálaton
16 kandidátus vizsgáltatott meg. Közülök 2 nyert jeles,
2 jó, 8 elégséges osztályzatot, 4 pedig egy-egy tárgyból
javító vizsgálatra utasíttatott.
A dunántúli ref. egyházkerület f. hó 19-én kezdte
meg közgyűlését Pápán. Hegedűs Sándor főgondnok a
gyűlést hosszabb beszéddel nyitotta meg, a melyben a
kilátásba helyezett államsegéllyel és a lelkészek fel-

adataival foglalkozott. A megalakulás után a püspöki
jelentést olvasták fel s vették tárgyalás alá ; majd pedig
a tárgysorozaton volt közigazgatási ügyekre tértek át.
A gyűlés további lefolyásáról jövő heti számunkban
szólunk.
A dunamelléki ref. egyházkerület f. hó 21-én
kezdte meg közgyűlését Budapesten. A gyűlésről, az
idő rövidsége miatt, csak jövő számunkban referálhatunk.
A nagyszalontai ref. egyházmegye közgyűlése
f. hó 5-én folyt le Nagyszalontán, Széli Kálmán esperes
és gr. Tisza István gondok elnöklete alatt. A gyűlés
egy délelőtt letárgyalta a 38 pontból álló tárgysorozatot.
Délben közebéd volt, a melyen több köszöntő hangzott fel.
Az apai szív kegyelete. Csabai Jánost, a magyarböödi ref. gyülekezet tagját mély fájdalom sújtotta akkor,
a mikor hasonnevű fiát, ki Sárospatakon végezte a theologiát s ott, mint a híres énekkar elnöke mindenek
szeretetét bírta, elragadta a halál. A nagy csapás azonban nem az Isten ellen való zúgolódásra vezette Csabai
Jánost, hanem arra, hogy előtte gyermeki alázatosággal
hajoljon meg. Keresztyéni igaz hitének s Isten akaratán
való megnyugovásának szép jelét is adta legközelebb
azzal, hogy boldogult fiának emlékezetére 640 koronán
egy új harangot öntetett a gyülekezet temploma számára.
Az új harangot f. hó 2-án avatták fel és szólalatták meg
először Isten dicsőségére.
Templomszentelés. A aradi ág. hitv. ev. egyház
gót stílben épült templomát f. hó 16-án délelőtt nagy
ünnepséggel szentelték fel. A szentelést Sárkány Sámuel
bányakerületi nyug. püspök végezte. Az ünnepélyen
résztvettek Zsilinszky Mihály nyug. államtitkár, egyházkerületi felügyelő, Fábry Sándor békésmegyei főispán,
Institoris Kálmán aradi polgármester, egyházfelügyelő.
A felszentelés után Korén Pál békéscsabai esperes tartott
ünnepi beszédet. A felszentelésen a környékből tizenhat
lelkész és nagy közönség vett részt.
Egyházi aranykönyv. Bárczay Gábor, a felsődobszai ref. gyülekezet gondnoka, a gyülekezet templomában
felállított orgona költségeire 1200 koronát adományozott.
A beregi ref. egyházmegye f. hó 5-én tartotta
meg közgyűlését Sütő Kálmán esperes és Uray Imre
gondnok elnöklete alatt. Az esperesi jelentés örvendetes
tudomásul vétele után elhatározták, hogy a hajdúböszörményi Bocskay-szobor leleplezésén az egyházmegye
hivatalosan képviselteti magát és felhívták a lelkészeket,
hogy a küldöttségben lehetőleg teljes számmal vegyenek
részt. Elhatározták továbbá, hogy gr. Degenfeld Lajos
egyházkerületi főgondnokot, 10 évi hivatalkodása alkalmából az egyházmegye nevében üdvözölni fogják. A két
új egyházmegyei lelkészi tanácsbirót: Bánóczy Endrét
és Mizsák Pétert feleskették tisztségükre. Gyarmathy
József fornosi lelkész indítványt adott be a 48. XX. végrehajtása ügyében. Több rendbeli felszólalás után azonban, a melyekből az hangzott ki, hogy ebben az ügyben
az ^egyházmegye inkább nagy társadalmi akczió megindítását tartja czélravezetőnek, Gyarmathy visszavonta
indítványát. A gyűlés tárgysorozatán ezeken kívül csupa
belkörü, adminisztratív ügyek voltak, a melyeket a délelőtt folyamán el is intéztek.
A Washington-szobor leleplezése alkalmából Amerikából hazatért reformátusok részére alkalmi istentisztelet volt folyó hó 16-án a Kálvin-téri templomban. Az
istentiszteleten dr. Szabó Aladár budapesti lelkész prédikált, Kalassay Sándor pittsburgi és Csutoros Élek
clevelandi lelkészek pedig imádkoztak. F. hó 17-én
délelőtt, a nemzeti szövetség tagjainak, a theol. ifjú-

ságnak és a fővárosi prot. ifjúsági egyesületeknek a
részvételével a Bocskay-szobrot koszorúzták meg Amerikából hazatért református véreink. A szobor előtt elénekelték a XC. zsoltár első versét, azután pedig Kalassay Sándor koszorúzta meg, szép beszéd kíséretében
a szobrot. Az ünnepélyt a Hymnus eléneklése rekesztette be.
Lelkészbeiktatás. Az abai ref. gyülekezet ú j lelkipásztorát : Kulifay Lászlót f. hó 2-án iktatták be hivatalába. A beiktatást Koncz Imre esperes végezte. Az
új lelkész hatalmas beszéddel köszönt be gyülekezetébe.
A beiktatáson, a szomszéd lelkészeken kivül, többen
részt vettek az ú j lelkész volt budapesti kollegái közül is.

I S K O L A .
Tanítói jubileum és nyugalomba vonulás. Igen
szép ünnepélyt rendezett a köröshegyi ref. gyülekezet
f. hó 9-én. Ötven hosszú esztendőn keresztül odaadó
szorgalommal, fényes eredménnyel működött tanítójának,
Bodor Sándornak fejezte ki háláját, elismerését nyugalomba vonulása alkalmával. A népes gyülekezet, a helyi
és vidéki értelmiség valláskülönbség nélkül zsúfolásig
megtöltötte a templomot, a hol a szép ünnepély lefolyt.
A gyülekezeti ének elhangzása után a helyi lelkész:
Módra Imre mondott megható imát, azután Kálmán
Gyula, a külsősomogyi egyházmegye esperese méltatta
tartalmas szép beszédben az agg tanító érdemeit s
fejezte ki a hűséges munkásnak az egyházmegye háláját
és elismerését. A tanítótestület részéről Szenyéri István
szóládi tanító, a tanítványok részéről egy presbiter és
egy iskolás gyermek üdvözölte az ünnepeltet. A nagyszámú tanítványok serege egy kedves emléktárggyal
is meglepte öreg tanítóját. Az emléktárgy egy szép
album, telve a tanítványok csoportképeivel. Az első lapon
a lelkész a presbitériummal, a többi lapokon a tanítványok sorakoznak: elől a deresfejű öregek, azután a
férfiak, az ifjak, a serdülő korúak, a gyermekek; a
következő lapokon a nők megfelelő sorrendben. A
könyekig meghatott öreg tanító alig talált szavakat, hogy
megköszönje a hála és tisztelet ily szép megnyilvánulását. Az ünnepélyt az egyház által adott ebéd fejezte
be, a hol egymást érték a szebbnél-szebb felköszöntők.
Új egyetemi tanár. A király a kolozsvári tud.
egyetem magyar irodalomtörténeti rendes tanári székére
dr. jDézsy Lajost, budapesti egyetemi magántanárt; az
egyetemi könyvtár őrét nevezte ki. Dr. Dézsy Lajos
kinevezését jóleső érzéssel fogadjuk, mert benne egy
valóban érdemes ember került egyetemi katedrára. De
jól esik ily szép poziczióba jutása azért is, mert nemcsak kálvinista, de papi ember is, a ki irodalmi munkásságában eddig legnagyobb részben a protestáns s épen
kálvinista irodalomtörténeti théniákkal foglalkozott, megírván Szenczi Molnár Albert, Pápai Páriz Ferenez és
Tótfalusi Kiss Miklós életét és működését. Az új egyetemi tanárt a legszívesebben üdvözöljük 1
Az országos ref. tanáregyesület sárospataki közgyűlése küldöttséget bízott meg azzal, hogy szerezzen
alapos tájékozást arról a módozatról, a mely szerint azt
a 300,000 kor. rendkívüli segítséget, melyet az 1906. évi
állami költségvetésbe fölvettek, az egyes igényjogosult,
nem állami középiskolai tanárok között szétosztják. A
küldöttség, a melyet Dóczi Imre tanáregyesületi elnök
vezetett s a melynek tagjai Kincs Gyula zilahi, Nagy

Elek hajdúnánási igazgatók s Varga Bálint budapesti
tanár voltak, e hó 12-én tisztelgett Molnár Viktor államtitkárnál, a ki a küldöttséget megnyugtató fölvilágosításokat szíves készséggel adta meg. A küldöttség egyúttal
fölhasználta az alkalmat arra is, hogy a tanáregyesület
nevében üdvözölje Tóth Jánost, az újonnan kinevezett
államtitkárt s őt a református iskolai ügyek támogatására
fölkérje.
Tanári székfoglalók. A sárospataki főiskolán f. hó
10-én történt meg az új iskolai év ünnepélyes megnyitása. Ez alkalommal az intézet főgimnáziumának két,
szép reményekre jogosító fiatal tanára tartotta meg
székfoglaló értekezését: Elekes Imre és Nóvák Sándor.
Elekes Imre „Tompa nyelve és a biblia", Nóvák Sándor
pedig „A magyar irodalom lélektana" czím alatt értekezett. Az új tanárokat az igazgató-tanács nevében Fejes
István algondnok üdvözölte.
Iskolai aranykönyv. A debreczeni kollégium könyvtára legközelebb nagybecsű könyvgyűjteménnyel gazdagodott. Néhai Fazekas Andrásnak, a jászkunok híres
nádori alkapítánynak, nagyobb részt magyar jogtörténeti
művekből álló könyvtára jutott a kollégium birtokába.
A becses könyvtárt, Szabó Imre tiszaszőllősi lelkész közbenjárása folytán a boldogult örökösei ajándékozták a
debreczeni főiskolának,
Iskolaavatás. A tállyai ref. gyülekezetnek szép
örömünnepe volt f. hó 9-én. Ekkor avatták fel nagy
ünnepélyességgel azt az új iskolát, a melyet a gyülekezetnek nagy jóltevője, özv. Mura Györgyné Thorányi
Zsuzsánna úrnő építtetett 13,500 kor. költséggel és
szerelt fel ezenkívül még mintegy 2000 koronáig terjedő
áldozatkészséggel. A gyülekezet örömében hivatalosan
részt vett az alsó-zempléni egyházmegye és a sárospataki
főiskola is. Az ünnepélyes nap istentisztelettel vette
kezdetét, a melyen Hézser Emil egyházmegyei főjegyző
tartott alkalmi beszédet I. Kir. 1 7 : 9 alapján. Istentisztelet végeztével az ünneplő közönség a díszes ú j iskolaépület elé vonult, a melynek falán, a gyülekezet hálájából, márványtábla hirdeti építtetője nagylelkűségét. Itt,
a gyülekezeti énekkar éneke után Hézser Emil mondta
a felavató imádságot és szép beszéd kíséretében bocsátotta azt a gyülekezet birtokába. Az egyház nevében
Kovácsy Ferenez főgondnok vette át az épületet és
mondott hálás köszönetet a gyülekezet patronájának.
Délben ünnepi ebéd volt; este pedig jótékonyezélú
tánczmulatság rekesztette be a szép napot.
Egy tanító büne. Lakkner Fülöp verbászi tanító
f. hó 8-án agyonlőtte magát. Hetvenhárom éves volt és
ötvenöt éve tanított Verbászon. 1871 óta pénztárosa volt
az evangélikus tanítók özvegyeit és árváit segítő egyesületnek. Társai a legnagyobb bizalommal viseltettek
iránta, úgy, hogy bár az utóbbi években többször fölhívták elszámolásra, még sem szorították erre és az
elszámolás eddig nem is történt meg. A mult héten
tartott tanítógyűlés elhatározta, hogy vagyonát, mintegy
negyvennégy ezer koronát, egy a verbászi gimnázium
mellett állítandó tápintézet czéljaira adja. Az elszámolásra
és a pénz átadására szeptember 8-át jelölték meg.
Lakkner Fülöp azonban aznap hajnalban agyonlőtte
magát. Az öngyilkos tanító német nyelvű levelet hagyott
hátra, melyben beismeri, hogy 19,576 koronát elsikasztott. Elmondja, hogy a játékszenvedély vitte a romlásba.
A pénzt a börzén játszotta el. Bizony elszomorító jelei
az időnek!
Az eperjesi Theologus-Ottkon felavatása. A eperjesi evang. theol. akadémia egy újabb, nemes czélú

intézménnyel gazdagodott. Á növendékek számára, a
kerület és egyesek áldozatkészsége mellett Otthon létesült,
a melyben lakást és megfelelő ellátást nyerhetnek. Az
Otthon helyiségét f. hó 9-én avatták fel ünnepélyesen.
Az egyházkerületi képviselők élén érkezett Zelenka Pál
püspököt az Otthon ajtajában dr. Schmidt Gyula kollégiumi felügyelő üdvözölte. A felavató ünnepély az Otthon
szépen berendezett olvasótermében folyt le, a hol, az
ifjúság éneke után Zelenka Pál püspök mondotta a felavató beszédet és adta át az új intézményt a kollégium
felügyelőjének és igazgató-dékánjának. E beszédre dr.
Szlávik Mátyás dékán, az Otthon felügyelője adta meg
a választ; majd pedig Duszik János IV. éves theologus
fejezte ki az új alkotásért az ifjúság hálás köszönetét.
Az ünnepélyt a Himnusz eléneklése rekesztette be. Az
Otthon felépítése és berendezése 106,000 koronába került. — Evangélikus testvéreink csak haladnak előre.
Ujabb és újabb alkotásokkal bizonyítják meg nemcsak
gyakorlati érzéküket, hanem áldozatkészségüket is. Csak
néhány éve létesítettek Otthont a theologusoknak Pozsonyban, s ime már megteremtették azt Eperjesen is. A mi
kálvinista theologiáink maradnak régi primitivitásukban I
Fejleszteni őket nem vagyunk képesek, — vagy talán
nem is igen akarjuk ?!

EGYESÜLET.
A Budapesti Református ifjúsági Egyesület f. hó
18-án tartotta első gyűlését az Erzsébet-körút 7. szám
alatti teremben. Eddigelé csak ritkán jelent meg ez
egyesület a nyilvánoság előtt, de ezentúl remélhetőleg
buzgóbban fog igyekezni ama szent eszmék terjesztésére,
melyekre korunk ifjúságának oly nagy szüksége van. A
megnyitó ünnepély is bizonyította, hogy az ifjak örömmel
jönnek oly estélyekre, hol az emberi lélek legszentebb
vágyait óhajtják kielégíteni s buzdítják, tanítják jellemük
képzésére s a világtörténet legbecsesebb könyvének, a
Bibliának ismeretére. Közénekeken, imádságon és karéneken kivül dr. Szabó Aladár budapesti, Murányi János
péczeli, Böszörményi Jenő kőbányai, Makay Lajos, Örkényi
és Webster Jakab budapesti lelkészek intéztek a szép
számmal összesereglett ifjúsághoz rövid, lelkes beszédeket. Zajos éljenzéssel üdvözölték a jelenlevők dr.
Fleischer Gyula ügyvédjelöltet, mint az egyesület által
kiadott havi közlönynek, az Ébresztőnek újonnan megválasztott szerkesztőjét, ki megköszönvén az üdvözlést,
kérte tagtársait, hogy segítsék őt e kis lap felvirágoztatásában. Végül az egyesület titkára, Forgács Gyula
foglalkozott rövid beszédben az egyesület terveivel és
felszólította a jelenlevő vendégeket, hogy lépjenek az
egyesület tagjai közé. Az egyesület ezentúl minden
kedden este tart nyilvános gyűlést ugyanazon teremben.

KÜLÖNFÉLÉK.
10.000. Okltóber 2-án jelenik meg a Pesti Hírlapnak alapítása óta a tízezredik száma. Ez a szám
28 esztendőt jelent, egy lap életében jelentős időhatárt,
újabb olvasó nemzedéket. És a Pesti Hirlap régibb és
újabb nemzedéknél egyaránt népszerű maradt és ma
hazánk legelterjedtebb, legolvasottabb, legkedveltebb
napilapja. Mert radikálisan szabadelvű, szókimondó ós
független újság volt mindig; mert három évtizeden át
mindig a legjelesebb írói és hírlapírói gárdát látta

munkatársai sorában s mert azonkívül, hogy naprólnapra a legnagyobb terjedelemben jelenik meg, más
napilapokat felülmúlva, az előfizetőket különféle előnyökben is részesíti. A második tízezer szám első időszakára Eötvös Károly, Gárdonyi Géza, Tóth Béla és
Bródy Sándor tollából ígér a szerkesztőség tárczákat és
regényeket. Az 1907-ik évre szóló Naptár, — melyet
minden október 1-vel belépő új előfizető is megkap ingyen, karácsonyi ajándékul — több közhasznú (kertészeti, mezőgazdasági, egészségügyi) rovattal bővítve és
32 képes oldallal fog megjelenni; szépirodalmi része
gazdag és választékos lesz. A Divat-Szalont SzabónéNogáll Janka jeles divatlapját, a Pesti Hirlap előfizetői
féláron kapják. A Naptárt deczemberben csak azok kapják meg, a kik legalább október 1-je óta az előfizetők közé
tartoznak. A Pesti Hirlap ára egy hóra 2 kor. 40 fill.
negyedévre 7 kor. s a Divat-Szalonnal együtt 9 kor.
(A Pesti Hirlap kiadóhivatala: Budapest, V, Váczikörút 78. Telefon-szám 26—40.)
Hemopatia (Vérgyógyítás). E hathatós és fényes
eredményeivel magában álló gyógymód a legrövidebb
idő alatt megnyerte a felső és legfelsőbb körök bizalmát és mint legbiztosabb és legjobb gyógymód lett
elismerve. A már ezrekre menő gyógyult, mint lelkes
apostol terjeszti e kezelést, mely kellemes, egyszerű és
a hivatás teljesítésébeu nem gátol; de eredményeiben
tökéletesebb, mint bármely fürdő vagy intézeti kezelés.
Dr. Kovács J. fővárosi orvos, ezen gyógymód megalapítója és egyedüli képviselője, most kezdi őszi kúráit,
melyek — mint tizennyolcz évi tapasztalat mutatja —
a képzelhető legszebb sikerrel járnak asthma, köszvény,
görvélykór, szív, vese, gyomor és bélbajoknál, idegbetegségeknél (neurasthenia, hysteria) és makacs bőrbajoknál. Őszintén ajánljuk e felsorolt bajok egyikében
szenvedő, de a nyár alatt fel nem gyógyult betegeknek,
hogy vegyék első sorban a vérgyógyítást igénybe.
Dr. Kovács J., kinek Budapest, Váczi-körút 18. szám,
I. emelet alatt egy e czélnak szolgáló rendelő intézete
van, ott naponta betegeket fogad és meghívásokra betegeket látogat a fővárosban és a vidéken. Levélbeli megkeresésre szivesen felvilágosítással és tanáccsal szolgál.
Felhívjuk az érdeklődök figyelmét Magyarország
legnagyobb tanszerraktárának, Calderoni és társa czégnek hirdetésére. Ez a czég honosította meg hazánkban
a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt foglalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő műszerek is készülnek.
Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n .
-
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- LUKÁCS-FÜRDÖ

Téli és nyári

gyógyhely.

Természetes forró-meleg-, kénes források, iszapfürdők, iszapborogatások, zuhany-massage, vízgyógyintézet, szénsavas-fürdők,
villany-fényfürdők, gőzfürdők, kő- és kádfürdők, gyógyvízuszodák. — Olcsó és gondos ellátás. — C s ú z - , k ö s z v é n y - ,
í « á " . ' . b ő p f c ^ j s l c és a téli fürdőkúra felöl kimerítő prospek= = tust küld ingyen a —

Szt. Lukács-fürdö igazgatósága Budán.
* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk.

Salvator

Természetes vasmentes

£ithion-forrás

kitün5 hatásö
vese-, hólyag-, rheuma-,
f» k&szvénybántalmaknál, Tizeiét! nehézségeknél, ciukorbetegségeknél, a légző- és emésztési szervek hurutalnál.
Salvator-forrás igazgatóság" Eperjest*-

A bécsi zongorakészítők
e l s ő iparszövetkezete.
Legnagyobb gyári raktár

Budapesti igazgató:

Budapesten,

Czeczelits János.

IV., Kristóf-tér7.

forrás
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségebnél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.

Dús választék hangversenyzongorákban angol mechanikaval, rövid szalon-, piccolo- és Mignon-zongorák, pianino
és harmoniumokban. Zongorakölcsönző-lntézet. Zongorahangolások és javítások pontosan eszközöltetnek.
Gyártelep: Bécs, IV., Klagbaumgasse
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Kivánatra telítésnélkiili töltést Is szállít a

Szt, Lukácsfürdő Kútvállalat Budán.

HIRDETÉSEK.
H a p i f i ó n ü u m o l c a t
mindkét rendszer szerintalegolcsóbban szállít

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA
Budapest, VIII., József-körút 15.
Pianinék.
Tanerőknek s lelkéÁ r j e g y z é k ingyen
szeknek külön százaés bérmentve.
lékengedmény.
Részletfizetés engedélyezve
Piarsók.

<v-"*,?v

Ezen czégtáfalán isA mi gépeink

merhetők fel azon üzletek, a melyekben
egyedül

nem

szorulnak
Csak arra kérünk

árusíttatnak

ügyelni, hogy kel

eredeti SINGER varró-

helyen vásároljon.

Orgonaépítési

R

i

e

g

e

r

m ű

intézet.

Ottó

villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

Budapest, VII., Garay-utcza 48.

Singer Co. Varrógép Részv* T á r s
Budapest: IV., Ujvilág-utcza 16.
Budapest: VJI., Kerepesi-ut 32,
„
rv., Muzeum-körut 27.
„
VII., Király-utcza 52.
VI., Teréz-körut 21.
„
II.-, Fő-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsóbetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi-u. 14
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REF. ZEHEKOZLOty

va'nyszámot Sárospatakról.

ti

es. és kir. udvari szállító^ a Szentsir lovagja,
a Ferenez József-rend lovagja.
A párisi és bécsi világkiállít í s o n kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 30 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását mérsékelt árban elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kivánatra díjmentesen.

Hegedűs és Sándor

cz®=3||caa|l

Fizikai, Kémiai,
természetrajzi és
Mértani tanszerek
Vetítő készülékek
Vetítő gépek

eiobb László Albert és Társa
a tiszántúli egyházkerület

főbizományosa

iskolakönyv- és tanszerkereskedésében

Debreczenben
a közelgő iskolai idény alkalmából l e g e l ő n y ö s e b b e n
szerezhetők be mindenféle

iskolai könyvek,
iskolai felszerelések
és íróeszközök.
Nagy részletes képes árjegyz é k e t kívánatra i n g y e n és
b é r m e n t v e küldünk.

a l e g n a g y o b b választéKban és
l e g k i t ű n ő b b Kivitelben Kaphatók

Calderoni és Társa
mű- és tanszerraKtárában

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8.

A

legjobb

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár.

kályhákat é s üfH^ kandallókat

STOWASSER J.

h r i v i

cs. és kir. udv. hangszergyáros

a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb. szállítója
Budapest, II. kerület, Lánczhíd-utcza 5. szám.
A j á n l j a s a j á t gyárában készült, elismert, legkiválóbb minőségű vonós-, húros-, fúvó- és ütőhangszereit.
Speczialista: húros, vonós, fúvóhangszerek készítésében és
javításában.
Hangfokozó-gerenda ! mely által bármely hegedű, gordonka, melybe az illesztetik,
sokkal jobb, erősebb és lágyabb hangot nyer.
Biztos siker. Kezesség minden egyes hangszernél. Hegedűbe hangfokozó-gerenda javítással
4 frt. Régi mesterhegedűk vétele és eladása.
Legnagyobbg yár és raktár. Saját
találmányú (Rákóczi) tárogató; általánosan
elismert legjobb, mely tökéletes solohangszerré általam konstruáltatott. Iskolával 30
forinttól feljebb.
Orgona-harmóniumok. A gyönyörű
hang, melyet a világhírű legjobb gyártmányú amerikai rendszernek elmés szerkezete
elővarázsol, önmagának zeng dicséretet. —
65 forinttól minden árban kapható.
Az összes hangszerek javítása különleges szakszerű
pontossággal, jutányos árban; kezesség minden egyes
hangszernél. — Árjegyzék minden egyes hangszerről
külön, kívánatra bérmentve küldetik. — Kivitel nagyban és kicsinyben.

c s á s z á t r i é s Ictrá.l'yl
u.d-^raa?l s z á l l í t ó

szállít

t i .

B u d a p e s t ,
T l i o n e t - u d L v a r .
Különlegességek; t e m p l o m o k , családi h á zak, iskolák, irodák stb. részére. Több
mint 100,000 van belőle használatban

osak^eKzai

MEIDINCER-OFEM
& H .

H E I M ^

Prospektusok és költségvetések Ingyen és bérmentve.
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban.
Budapesten Thonet-udvarban.
M á r i a v a i é r l B u t o » a iO. s z .

Országh Sándor
o r g o n a - ess
ha r m o n i u m g y á r o s
cs. és kir. udvari szállító
R.-Palota (Budapest mellett)
Ala.pitta.tott 1801-ben.
Az 1885. évi kiállításon «Nagy diszoklevél» és
«Ferencz-József lovagrenddel», az 1904. évi veszprémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és elismérés.
Készít kellemes és tömör hangú, legjobb és legújabb rendszerű orgonákat. Elvállal javításokat
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben vannak. Szolid munka és jutányos árak. Áz orgonák
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy
a gyár alapítása óta 400-nál több ú j orgona lett
megrendelve és készítve.

Árjegyzék és részletes
díjmentesen

HORNYÁNSZKY VIKTOK CS. ÉS KIK. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 35.670.

tervezet 'kívánatra
küldetik.

PROTESTÁNS
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP

Hirdetési díjak :
Két hasábos egész oldal . . . .
Fél oldal
Negyed oldal
Nyolczad oldal

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő :
40
20
10
5

kor.
kor.
kor.
kor.

HAMAR

M e g j e l e n i k m i n d e n vasárnap.

ISTVÁN.

Előfizetési á r a :

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a h o v á a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendők.

Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 k o r . 50 fillér.

TARTALOM. V e z é r c z i k k : „Üdvözlégy hős!" Keresztesi Samu. — A lelkipásztori hivatal és az arra való képzés. Objeetiv. —
I s k o l a ü g y : A vérengző Kálvin. Nagy Ferencz. — T á r c z a : Szeptemberben. Baja Mihály. — Kecskeméti Zsigmond
polgárdii prédikátor báró Ráday Gedeonhoz 1786-ból. Molnár János. — B e l f ö l d : A dunamelléki ref. egyházkerületi
egyházi értekezletről. K. — A dunamelléki reform, egyházkerület közgyűlése. Referens. — M i s s z i ó ü g y : A Nagypénteki
Ref. Társaság kérelme. — R é g i s é g : Adatok a heidelbergi egyetem magyarországi hallgatóinak névsorához. — Irodalom.
— E g y h á z . — Iskola. — E g y e s ü l e t . — Gyászrovat. — K ü l ö n f é l é k — P á l y á z a t o k . — H i r d e t é s e k .

mely

„Üdvözlégy hős!"
Abból az alkalomból, hogy Amerika szabadsága, függetlenség-e megteremtőjének, a lánglelkű,
nagyeszű, de*még nagyobb szívű Washington Györgynek hazánk fővárosában szobrot emeltek, sok szép
és felemelő beszéd hangzott el, sok kis és nagyobb
szabású vers látott napvilágot, sok, tartalmára
nézve gazdag, külső megjelenésében ragyogó czikk
jelent meg, a melyek egyike a személynek, másika
az általa képviselt és megvalósított eszméknek
szólott, s a melyek e szobor nélkül talán mind
ott maradtak volna a lelkek mélyén, mert az alkalmak és események új gondolatokat, új érzelmeket
támasztanak, hogy az emberiség haladásának, tökéletesedésének útj ara a világosság meg-megújuló
sugarait hintsék.
Nekem az összes himnuszok között legjobban
tetszett a róm. kath. Ugrón Gábornak „A Nap*
szept. 16-iki számában „Üdvözlégy hős!" czímű
szép és igaz czikke, a melyben Washingtongról
többek közt a következőket mondja:
„Előtte a hősök yérben és önzésben fogantatának. O volt az első nagy katona, a kiben a
keresztyén hős alakja bontakozik k i : mert az önfeláldozás és önzetlenség lelke tölti be és arra tanít
roppant példaadása által. Nemzetének szabadságot,
az emberiségnek tiszteletet, egy világrésznek új
életet adott. Ezen új élet a keresztyén demokráczia,
A

¥

¥

tanai

szerint

szervezi

a

társadalmai

és az államot. A mely elvek Európában csak vallási és felekezeti tan színvonalán maradnak, Washington államában a szervezkedés, a munka, az
élet, a politika új utain magasra szárnyalnak és
a régi Európa fölött győznek."
„Történelmi, családi előítéletek nélkül, új hitben, új energiák által hajtva az új földön, a vallás
elvei nem lelvén korlátokra, általánosabban hatnak
és az élet minden óráját, szükségletét betöltik
vigasszal és irányítással. Szellemükből sarjadzik a
város, az állam minden tevékenysége, ereje, látható és megsejtett czélja, nagysága. A keresztyénségnek

E u r ó p á b a n görög,

római

hagyományokon,

a középkor durva erkölcsein eltompuló szelleme
Amerikában megtörött és a krisztusi demokrácziát
a társadalom és állam urává tette."
„E demokráczia nem teljes és tökéletes. Fejlődését késlelteti, hogy Európában a mult nem tud
meghalni és a jövendő megszületni. A pogány világ
caesárai és azoknak állama, a katonai monarchiák,
az arisztokratikus és hierarchikus társadalmi rend,
a mindent lenyűgöző czentralizáczió és ebben a
világ terhét képező biirokráczia épen úgy állanak
fent, mint Caligula, vagy Justinianus alrT \ mik
változtak, az csak formaság és modern n\ v íulás;
de a lényeg mindig a régi, a pogányság aga."
„Az ókor e hagyományai rontják m a keresztyénség elveinek érvényesülését Eurc >an."
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íme, a pápás egyháznak egy hatalmas harczosa
hogyan bornl le Kálvin nagy szelleme előtt! Leborul
és ki is meri mondani az igazságot, a mi pedig ma
nagy ritkaság és kimagasló erény. A Kálvin egyházának ma is egyik erős sarkköve az igazság keresése és kimondása. A „vastagnyakú kálvinista" azt
jelentette régen, de azt jelenti még ma is, hogy
inkább nyakunkat szegjék, inkább életünktől foszszanak meg, de meggyőződéssé érlelődött igazságunkból nem engedünk.
Hogy Kálvin szelleme, mely Krisztusban és
az ő evangéliomában gyökerezett, új népet, új
nemzeteket nevelt, új, a középkorba nem illő intézményekkel és szervezetekkel, melyeknek czélja a
közboldogság megteremtése, Krisztus tanítása szerint a testvériség égbeemelő gondolatának megvalósítása: a történelem és Ugrón Gábor is bizonyítják. De hát mért nem honosult meg s mért
nem honosulhat meg e szellem még ma sem, —
legalább a keresztyén népek között? Ugrón gyönyörűen felel a kérdésre. „A keresztyénségnek
Európában görög, római hagyományokon, a középkor durva erkölcsein eltompuló szelleme Amerikában megtörött és a krisztusi demokrácziát a társadalom és állam urává tette." Míg Amerikában
a Krisztus lelke és Kálvin szelleme szabadokká
teszik az embert, naggyá, hatalmassá az egyházat,
az államot s így az egész társadalmat: Európában ma is a görög és római hagyományokra
építenek, az emberek lelkére bilincseket vernek,
hogy a hagyományok őrállói caesárilag uralkodhassanak a szolganép fölött.
Pedig a történet bizonysága szerint Kálvin
szelleme egykor hódítva járta be Európát. Ámde
a szellem nyomában mindig és mindenütt ott járt
a római és görög hagyományokon élősködő szellem
is, a mely rombolt, pusztított, ölt, gyilkolt, égetett,
hogy az igazság lelkét elfojtsa és megsemmisítse.
Hol volna ma Magyarország, ha ennek minden zegét-zugát Kálvin szelleme töltené be? Ha
a Ferdinándok és Lipótok, a Pázmányok és Kollonicsok meghajoltak volna a nagy lélek előtt? Ha
nem igyekeztek volna az igazságot vérbefojtani,
hogy a hazugság legyen úr a lelkek fölött ?!
S hogyan van az, hogy épen a krisztusi
elvekre fektetett Európában nem bírt és nem bír
uralomra jutni Krisztus lelke s Kálvin nagy szelleme? Onnan, mert Krisztus az egyenlőséget és
szeretetet tanítja, a római hagyományokból táplálkozó szellem az egyenlőtlenséget és szeretetienséget
hirdeti. Onnan, mert a római hagyományok harczosai félnek a Krisztus világosságától, mely kérlelhetetlenül világítja meg és. ítéli el mindama romlottságot és csalárdságot, a melyeket Krisztus ki
akart irtani az emberek világából, „mert valaki
gonoszul cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem

megyen a világosságra, hogy az ő cselekedetei
meg ne feddettessenek". (János ev. III. 20.)
S hogyan van az, hogy míg Európa egyikmásik országa, megelégelve a sötétséget s világosság után epekedve arra törekszik, hogy a sötétség
száműzve legyen határiból, s minden jogos eszközt
felhasznál czélja elérésére, — honnan van, hogy
ez a kiüldözött, sötétséget terjesztő szellem épen
hazánkban talál békés otthonra és hatalmas pártfogásra ? Honnan van, hogy míg hazánkban a kálvinizmus mellőztetésben, gyülöltetésben, sokszor
megvetésben részesül: a római hagyományok urai
és szolgái a kitüntetés, a dicsőség hervadatlan
koszorúit hordják homlokukon?
De nem folytatom tovább! A görög és római
hagyományok romjain ülők közé is mintha behatolt
volna már a Krisztus világosságának egyik fénysugara : az igazság! Mintha Kálvin sokat üldözött,
agyongyötört szelleme a pápás egyház tagjai egyikének, másikának szívébe is behatolt volna, vagy
legalább méltánylásban, elismerésben kezdene részesülni !
Igazán, változik a világ! Kálvin szellemének
hatalmát elismeri és hirdeti a róm. kath. egyház
hű fia, bátor katonája: Ugrón Gábor.
Üdvözlégy hős, üdvözlégy Washington, ki
nekem és sokat szenvedett magyar kálvinista egyházamnak az igazság kimondásával ez örömöt és
boldogságot megszerezted! Az igazság és világosság lelke győz, mert győznie kell! Csak előre!
Keresztesi

Samu.

A lelkipásztori hivatal és az arra való
képzés.
(Folytatás és vége.)

V.
Egyetemes lelkészi kör.
* Az így lehetőleg minden irányban teljesen képzett
és nevelt lelkész, hogy Isten országa érdekében mind
tovább fejleszthesse képességeit és látókörét, erre fel
kell használnia minden szabad időt és alkalmat. A magántanulmány és gyakorlat kétségkivül fejlesztő eszközök ; de ezek magukban még nem elegendők. Itt is áll
a viribus unitls elve. Az egymással érintkezés, megbeszélés, kölcsönös irányítás, erősítés, buzdítás, egyetemleges érdekű kérdésekben egyöntetű megállapodás, véleménynyilvánítás felette kívánatossá teszik a lelkészi
köröket. Lehetnek ezek aztán egyházmegyék és kerületek szerint szűkebb vagy tágabb körűek, részint önmagára az illető körre vonatkozó értekezésekkel, részint
pedig a nagyobb körű (kerület), vagy az egész országra
kiterjedő egyetemes lelkészi körre való előkészület,
mindenik bizonyos alapszabályszerű szervezettel, vezető-

séggel és az egyetemleges és folytonos érintkezés eszközével, egy közös lappal, a mi lehetne heti, havi vagy
negyedévi, a szükségek és a lehetőségek szerint.
Ezenkívül olvashatnák a lelkészek kerületeik lapjait
is, az azon kör specziális viszonyai és az egyetemes
értekezletre való előkészületek felett való eszmecserék
érdekében. Ez ismét előmozdítaná az önképzést és az
illető lapok egyetemleges pártolása révén irodalmunkat
is. így kikerülhetnénk azt, hogy szorosan egyházi és
vallásos beldolgainkat a profán világ elé tárnánk politikai napilapokban. Ne feledjük: „a disznók eleikbe ne
hányjátok a ti drága gyöngyeiteket" stb. 5 5
Ezen egyetemes lelkészi kör fentartó szerveivel
(elnök, jegyző stb. azt majd az ő dolga lesz megállapítani), értekezéseivel, lapjával semmi egyéb nem lenne,
mint a lelkészeknek, mint olyanoknak, önképző és önirányító köre.
Es ez, bármennyire erősítse, emelje is a testületi,
közösségi öntudatot, az egyház javára való működéseik
határozott irányát és erejét: csak a felszínen gondolkodók szerint közeledés a szeparativ „klérushoz", mert
hiszen még abból, hogy a közös testnek egyik tagja,
pl. a kéz intenzivebbül gyakoroltatik, abból csak tompa
logikával, sőt szörnyű logikátlansággal következtethető,
hogy már most a kéz külön szakadt a közös testtől.
Mindenik tag képezze magát: értekezzen, gyűléskezzen, véleményt nyilvánítson, akár felekezeti kisdedóvók (ha majd mindenütt lesznek), akár tanítók, kántorok vagy tanárok, lelkészek stb. a Krisztus testének
építésére, az anyaszentegyháznak teljességére és dicsőségére. Vájjon neheztelnek és féltékenykednek a lelkészek, ha a ref. tanítók, tanárok kongresszusoznak és
esetleg oda másokat, mint a kongresszus természete
szerint tanítókat avagy tanárokat meg se hívnak. Soha
egy lelkésznek se jut a neheztelés és féltékenykedés
eszébe. Mert hiszen a közös testen minden tagnak megvan a maga külön helye, hivatása.
így a lelkészek is joggal és minden félreértések
eszközlése nélkül bátran értekezhetnek a maguk szakmája szerint maguk között.
Sőt nem is tartanám logikusnak és czélravezetőnek,
ha holmi felületes „klérus" stb. beszédektől megrettenve oda minden más hivatású tagokat meghívnának.
Azonnal megszűnnék az egyszínű és erődús szakszerűség. Ne feledjük: ez nem vegyes egyházmegyei stb.
gyűlés, hanem lelkészi szakértekezlet.
De mégis kik azok a tagok, a kik teljes joggal
neheztelhetnének meghivatásuk elmaradása esetén? A

theologiai professzorok. Hiszen ők a szakemberek, a kik
a Timotheusokat képezik és nevelik, s mint ilyenek egyúttal felszentelt lelkészek is. Mellesleg jegyzem meg: a
fentebbi „egy test, egy lélek" stb. fejtegetések értelmében nagyon szép és szükséges dolog volna, ha a
theologiai tanárok lelkészi mivoltukat, ha minden évenkint ritkábban is, lelkészi gyakorlatokkal megpecsételnék. * Fenti elvek szerint nékiek szorosan az egyház
testéhez és az egyház testén a lelkészi testülethez kell
tartozniok. Az anyaszentegyház természete pedig theoriával nem elégszik meg, hanem gyakorlatot követel.
E kérdés felett tessék gondolkodni.
A lelkészi testülethez tartozván, elméleti tudással** rendelkezvén, szinte kiegészítenék az inkább gyakorlati tudású lelkészeket. Hiszen abban van az erő,
ha minél többféle lelki ajándékokkal állhatunk elő a
lelkészi szakmán. Hozzon valamit mindenki sajátos talentumából. A közös és egyetemleges érdekű kérdésekben
aztán egy pörölyön verje a vasat mindenik. A különböző vélemények kohójából utoljára is kiválik majd a
döntő megállapodás ércze. És ez a kiválasztás annál
tökéletesebb, minél többféle erők egészítik ki egymást.
Hogy az egykori mesterek csak előnyünkre szolgálandanak, az bizonyos. Mint Jézus Urunk mondá: „Nem
feljebbvaló a tanítvány a tanítónál . . . Elég a tanítványnak, ha olyan lészen, mint az ő mestere . . ." 56
És mennyire kiszámíthatlan előnyére szolgálna
egyetemes egyházunk számos, a jövőbe vágó ügyeire is,
ha a lelkészek jól megfontolt, kidolgozott egyetemleges
véleményt terjeszthetnének egyházmegyéink, kerületeink,
konventeink és zsinataink tárgyalásai alá. Bizony nem
rekednénk el annyiszor a mai különböző vagy elmaradó
semmi „vélemények" és törekvések miatt, a miket íme
már a politika szélrózsája kezd hajtogatni. Előbb volnánk az énekeskönyv, a liturgia, a protestáns theologia,
az erre vonatkozó államsegély, az 1848. XX.-szal stb.-vei.
Ne csináljanak e törvényes szervezetek se illogikus
félremagyarázásokat az egyetemes, szerves lelkészi kör
kérdéséből 1 Magyarán kimondva, nincs ok az esetleges
féltékenységre. Az egyetemes lelkészi körnek nincs más
joga ós czélja, mint magát szakszerűleg képezni, irányítani és egyetemleges véleményt nyilvánítani. Hiszen
most is kérték és fogják kérni a törvényes szervek
(konvent, zsinat stb.) a lelkészek véleményét. De hol ez
az egyöntetű vélemény, közös szűrő nélkül?
* Ezt, legalább Budapesten, de úgy tudom, máshol is, meg
is teszik.
Szerk.
** Rendelkeznek azok gyakorlatival i s !
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Az atyák gyűlései aztán akadálytalanul éljenek
törvényes jogaikkal: az egyetemleges vélemény figyelembe vételével határozzanak.
Ily módon egyetemes egyházunkat hatalmas lépéssel emeltük a továbbfejlődés fokára. Csak hagyjunk fel
már egyszer a félreértésekkel, felszínes félremagyarázásokkal, a hasznos ós bibliailag is igazolt, de gyakorlatba nem vett dolgoktól való extrém irtózásokkal, főként
a bizonytalankodó vagy nyakas megkötöttséggel. „Mindeneket megpróbáljatok!"
És: „. . . meg nem szenvedjük, hogy mikor a
tudománynak és a hitnek dolga forog kérdésben, csupán
a régi Atyáknak mondásával és az eklézsiai gyűléseknek
végzésivel szoríttassunk valaminek hitelére; annyival
inkább effélékkel: hogy ez volt a bevett szokás, vagy
azon értelmet sokan követték, vagy ezzel: hogy ez
vagy amaz dolog régtől fogva így vagy amúgy volt." 57
Ha a tárgyalt pontok a bibliával és az egyházi
törvényekkel nem ellenkeznek, pedig nem ellenkeznek,
annak húsából, csontjából valók, és ha hasznosak, fejlődésünket előbbvivők: elő bátran a megvalósításukkal.
Az élet vizének országa nem ismer álló, tespedt
tavat, hanem csak folyton buzgó forrást!
Objectiv. ,

ISKOLAÜGY.
A vérengző

Kálvin.

Most, az iskolai év elején véletlenül kezembe került
egy pápista egyháztörténelem, a mely főpásztori kegyes
engedéllyel nyomattatott ki. Mint iskolai kézikönyv, az
olvasó előtt azzal az igénnyel lép fel, hogy tartalma
komoly, a történeti igazságnak mindenben megfelelő ;
mert szinte hihetetlen lenne, hogy valaki oly „történelmet" merne tanítani egy művelt, szép tudományos élettel
dicsekvő állam népiskoláiban, a mely történelem épen
nem történelem, hanem szándékos, sötétlelkű elferdítése
némely eseménynek, sőt merő koholmányok halmaza
minden lapja, a mi nem a pápaság javát szolgálta.
Nem czélom e csinos tankönyvet ismertetni, mert
annyi türelmem, nem hiszem, hogy lenne, hogy minden
egyes dolgát, mondását, hogy egész tanítását megfelelő
világításba helyezzem; hanem felmutatok egy kicsi
részecskét, mely minket, prot. keresztyéneket közelebbről
érdekel. Szól ez a kis „történeti" részlet Kálvin Jánosról,
ekképen:
„Schweitz másik részében Kálvin János terjeszté
az eretnekséget. Kiűzetvén Párisból, hol Luther tanát terjeszteni kezdé, Genfbe jött, s itt rövid idő alatt oly hatalomra tett szert, hogy csaknem korlátlanul uralkodott.
Hatalmát az új tanok terjesztésére használta fel, s a
ki neki ellentmondott, börtönnel, száműzetéssel, vagy
halállal bűnhődött. Szervét Mihályt sok másokkal együtt
Holvet. c o i í II. 2. $

csak azért kivégeztette, inert írásait gáncsolni merte stb.
Ily türelmesek velünk szemben a protestánsok."
Hát ez már egyenesen felháborított. Ennyi szemérmetlenség a (történeti) hazugságokban előttem felfoghatatlan volt.
A pápizmus meri vádolni Kálvin Jánost azzal, hogy
börtönnel, száműzetéssel, halállal büntetett minden ellenmondót, ki ellene mert szólni vagy tenni!! A római
katholiczizmus mert bárkit is erőszakoskodásáért a
történelem elé állítani!! Ez hallatlan. Hogy mennyire
pirulhatott az az író, a ki leírta tankönyvének összeállításakor e szavakat: börtön, halál, száműzetés, máglya,
erőszakoskodás, türelmetlenség! azt csak ő tudná megmondani, meg a jó Isten, a ki elvégre igazságot fog
egyszer tenni.
Hát az a pápizmus meri Kálvint a történelem elé
állítani, a miért a szentháromságot káromló és tagadó,
s minden keresztyén igazságnak ellentmondó Szervét
Mihályt megégettette, a mely pápizmus annyi ezernyi
ezer szentháromság egy Istent valló keresztyént üldözött,
gyilkolt, égetett meg, száműzött hazájából, tett nemzedé-4
késtől nyomorulttá; a mely nem riadt vissza a múltban,
s- nem riadna el a jelenben sem semmiféle erőszakos
eszköztől, csak czélját szolgálja vele; a mely pápizmus
a XII. században a Lollardokat, a Waldenseket karóba
húzatta, élve eltemettette; az inkviziczióval százezreket
vetett máglyára vagy örök börtönre; a mely megkondította a Bertalan-éji vészharangot, szervezte a lőporos
összeesküvést, mely értelmi szerzője volt a dragonád
hadjáratnak, a harminézéves háborúnak, hazánk kétszáz
éves kimondhatatlan szenvedéseinek; a mely pápizmus
ad maiorem Dei glóriám egész népet irtott ki térítési
dühében papjai és hóhérai által; a mely szövetkezett a
múltban, szövetkezik a jelenben az abszolutizmussal és
azon osztályokkal, kik mindenüket az abszolút hatalomtól,
s a valamennyinél konokabb abszolutizmusra alapított
pápaságtól várják!!
Az a római katholiczizmus meri az evangéliomi
keresztyénsóget türelmetlenséggel vádolni, a mely a
tridenti zsinat végén uni sono kiáltotta püspökei által:
Anathema cunetis hereticis! a mely nem tud mást, csak
átkozni és átkozódni, a mely még akkor is, mikor a
tisztább vallásra áhítozó emberiség kenyeret, éltető lelket
kórt, kígyót adott nekik, keserű gyűlöletet, üdözést,
irtó háborút.
Kálvin szigorúságával az erkölcsiség és vallásosság
póldányképévé, a Krisztus lelkétől valóban áthatott
gyülekezetté tette Genfet, s ez előtt szemet hunyva,
ezt elhallgatva, az a pápizmus mer a történelemre hivatkozni, a melynek pápái iszonyatos kópét és meg nem
szűnő sorát mutatták fel a kéjelgŐ, vérszomjas, minden
emberi érzésből kivetkezett embereknek. Mentől magasabban áll a r. kath. történelemben valamely pápa,
annál inkább teljes erőszakoságpkkal. Egy VII. Gergely
Isten .nevében fejedelmeket ingerelt, egymásra, hűbéresekor felmentett a hűségeskü alól ég lázadásra ösztön-

zött, királyokat kiátkozott, alattvalóikat rájuk uszította,
polgárháborúkat szított, orgyilkosokat bérelt, hazugság
és fenyegetés által megfélemlített mindenkit. S mit szóljunk VI. Inczéhez, határtalan gőgjóhez, mérhetetlen
kapzsiságához s összes eredményeihez ? Á Leókról, Sándorokról, Jánosokról jobb lesz hallgatni. A középkori
pápaság főjellemvonása a méreg és orgyilok, mely ha
nem tud semmire sem menni, a tehetetlen harag undorító kitörésekben nyilvánul. „Térden állva kérjük a
mindenhatót, hogy a gonosz bajor Lajos császárt földre
sújtva, ellenségei kezébe juttassa. Átkozott legyen jövése,
menése, Isten verje meg vaksággal, Őrültséggel, az ég
szórja rá villámait, a föld nyelje el őt, gyermekei essenek ellenségei kezébe, s tulajdon szemei előtt vonassanak kínpadra." így szitkozódik az a XXII. János
pápa, a ki maga is „eretnekség"-be esett. Hát vájjon
a tudományok ós művészetek meczenása, X. Leó, a
kiről a történelem most már teljesen fellebbentette a
fátyolt, s a világ ítélőszéke előtt áll a szibarita életű
kéjencz, a vérengző, a lelketlen zsaroló, a vallástalan
kufár, a ki saját monopoliumának tulajdonította a mennyei
boldogságot, s azt kicsapongásai és fényűzése által kiürült pénztárának megtöltésére pénzért árulta!! Ez a
pápa, mondhatni, kortársa volt Kálvin Jánosnak ! Es íme,
az ilyenekkel dicsekedő római katholiczizmus mer bármit
is szólni Kálvin ellen, a ki tiszta erkölcsi életében találta
meg legerősebb fegyverét.
Ha tehát azt látjuk, hogy a pápák keresztes háborút hirdettek egymás ellen ós ugyanazon időben egyik
is, másik is a teljes bűnbocsánattal s örök üdvösséggel
kecsegtette azokat, kik a vetélytárs ellen fegyvert fogtak ;
ha az elbizakodott hierarchiának csillapíthatatlan kincsvágya világgá bocsátotta a Tetzeleket, azokkal az ismeretes czédulákkal, hogy a bűnbocsánat alakjában nyújtott
szabad vétkezés árával duzzadva térjenek vissza Rómába;
ha tudjuk, hogy az apostoli kanczellária a bűnök árjegyzékének összeállításával monopolizálta a mennyei boldogságot az elvetemült gazdag számára; ha ezek mellé
odaállítjuk a Marosiákat ós Theodorákat minden ő vérfertőző bujaságaikkal, s a csalódhatatlan pápát a Syllabussal: hogy eltörpül e mellett Szervét máglyája! Mily
pislogó fény másfélezer év kárhozati tüze mellett!
Mennyire más hang a „ türelmetlenség 8 eme
hangja : „azért nem utáljuk meg a régi görög és deák
atyáknak magyarázásokat, meg sem vetjük az ő disputácziójukat, de elállunk tőlük, becsületüket meghagyván,
midőn észrevesszük, hogy a szentírástól különböző vagy
ezzel ellenkező dolgot tanítanak", a püspöki tanácskozmányok átkainál, mely átkok a szeretet Istenének nevében
mondattak ki!
Az egyházi főhatóság kegyes engedélyével kiadott
róm. katholikus egyháztörténet hű tükre annak, hogyan
lehet, hogyan szabad büntetlenül tanítani minden keresztyén érzéssel és igazsággal ellenkező dolgokat.
Az eretnekségről nem szólok, ezzel tisztába van
minden okos ember.
Nagy Ferencz.

TÁRCZA.
Szeptemberben.
Megint csak ősz lesz nemsokára.
Leszáll a dér a sok virágra,
Fogy a szín, illat szaporán.
Búcsúzik a levél az ágtól —
S az ág, mint jó anya fiától:
„Ne még, ne hagyj itt oly korán!"
' *
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S e nagy, búsongó elmúlásban
Mégis mi édes újulás van,
Valami szent, megnyugtató.
Koporsóban mosolyg az élet!
így rendelé az égi végzet,
A bölcs, a jó Mindenható.
A fecske, gólya költözőben
Köszönti fészkét elmenőben :
„Tavasszal újra megjövök."
— E nagy, búsongó változásban
Nincsen halál, csak változás van!
S mi benne él, a lét örök!
Én Istenem, jó vagy te hozzánk,
Kezed letörli könnyes orczánk,
Szerelmed áldó napsugár.
Lehajlasz esdeklő szavunkra,
Virágot hintegetsz utunkra
És elfeledjük: ránk mi vár?
. • -

•

... , r,ji>í»v

t*é ÍjwfovÍHs.v;« „i^ói*

Kétségeinket messze űzöd,
Szívünket hittel összefűzöd
S tanítgatod szelídeden:
Ne fájjon úgy majd az az óra,
Ha el kell mennünk nyugovóra . . .
— A sírban is tavasz legyen.
Baja Mihály.
.
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Keeskeméti Zsigmond polgárdii prédikátor
báró Ráday Gedeonhoz
1786-ból.
*
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Nagy Méltóságú Báró Kegyes Patrónus Uram!
Ha egészszen nem tudom is, gondolom, hogy Nagyságodnak, a fő Tisztelendő Superintendens választatása
dolgába sokan alkalmatlankodnak, a kik között engemet
.>.."',>' > - v-\;
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* Torkos Jakab, Dunántúl 15-dik püspökének halála után
„Méltóságos Rádai Gedeon snperintendentziális Fö Curator Ur, az
ujj superintendens tételéről gondoskodott, és hogy ezen hivatalra
annál tökélletessebb férfi választathassák, 's a voksolás is meg ne
szoríttassák: arra határoztatott a dolog, hogy senki se eandidáltassék a Püspöki hivatalra, hanem az egész Papi rendből, a kinek
ki tetszik azt válaszsza." (Tóth Ferencz: Túladunai ref. püspökök
élete. 192 1.). így választatott meg Dunántúl 16-dik püspökévé a
szavazatok többségével Halász József. Született 1736-ban Fülöpszálláson ; tanult itt, Nagykőrösön és a debreczeni kollégiumban;
három évig szoboszlai rector volt. Harmadfél évi genfi tartózkodás

is Nagyságod el szenvedni hogy méltóztasson alázatosan
esedezem, midőn Nagyságod kebelében, ugyan ezen
dologban az én szívemet e képen töltöm ki, ugy mint
ollyas Személy ki kedvelem az Isten ditsősségét, s annak
elő mozdítását tökelletes Szivembűi, munkalodtam s munkalodom.
Elsőben azért, azért esedezem Nagyságodnak: Hogy
ollyat válaszszon Nagyságod, hogy felettébb ifjú ne
legyen, hogy az ördöggel egy bűnbe ne essen, de öreg
se legyen, hogy tsak titulussal legyen püspök, hogy
mások viselvén helyette a terhet és igy sok Püspökök
legyenek.
Másodszor: ollyat, hogy emberi mod szerint szólván, hibás ne legyen, hogy eshető képen a keze alatt
lévő Személlyekben az hibákat fedvén, meg ne szégyenüljön, azt felelhetvén viszsza: Medice prius cura te
ipsum.
Harmadszor. Ollyat: ki a maga háza népének is
eddig jó igazgatója lett legyen, mert aki a maga háza
népe között nem jol tudott ki menni, hát az Isten házába
lévő szolgák között mimódon tudna illendőképen bé
menni.
Negyedszer ollyat: ki illendő tudománnyal, szelidtséggel, bátorsággal fel ékesitetett légyen, nem maga
hasznára, hanem Isten ditsősségére néző.
Ötödször: Se Pálrul, Se Apollosrul, Se Kefásrul
magát ne nevezze, hanem egyenesen a Krisztusrul. Mi
ezen mi Mezöföldi Szt. Társaságunkba 28 Személlyek
vagyunk, de ugy igazgattatunk, s ugy igazgattyuk magunkat, hogy egy aránt nézvén mind a két Anya Oskolában az Isten ditsősségének mind nevekedését, mind
romlását, egy aránt esedezünk mind a kettőnek fent
állásáért, egy aránt is adakozunk, mind a két Anya
fiainak, mint a más elmúlt esztendőbe is, ezen mostaniba is minden innepbe az hívek alamisnájokat, egy
aránt fel osztván be küldöttük, mely megyen esztendőnként, öt öt száz forintokra. Ide pedig az előtt, csak a
N. S. Pataki oskolábul szoktak járni, Debretzenbül egy
sem. A szomszéd Társaságban ugy értem, hogy igy szóllanak némely T. férfiak: Kinek, kinek szabadságába
vagyon, hova, s mennyire nyújtsa ki kezét. Ugy de
nem a T. Atyák erszényekbül megyen ki; hanem az
híveknek alamisnálkodó markokbúi, a kik minden szemely válogatás nélkül, ugy egyik mint a másik számára
teszik le egy filléretskéjeket, ha tsak a tanitó nem
Apollosrul, vagy Kefásrul nevezvén magát, egyik Vasárnap egyik oskolát, másikon másikat hirdeti, egyiket
magasztalván, másikat minden ok nélkül negligálván.
után a híres Losonczi István nagykőrösi tanár helyét foglalja el
1769-ben. Tanári hivatalát 12 évig viselte. 1781-ben nagyharsányi
pap, ugyanakkor a felső-baranyai egyházmegye proseniora lett.
1784-ben a pápai gyülekezet hívta meg II. p a p j á v á ; ugyanez évben még egyházkerületi főjegyzővé is megválasztatott. 1787-beu
a kocsi egyház meghívását fogadja el, „kóntelenségböl-e vagy
maga akaratából," nem tudni. Meghalt 1793 okt. 19-én. Nevét a
Zoványi Theol. Ism. Tárában nem találom.
M. J.

Az már Nagyságos Uram a kérdés, hogy vagyon-e szabadtságába a tanítónak abúl dispensálni, a mi nem az
övé, ós amit az hivők ugy adtak egyiknek, mint a másiknak ?
Concludálom hát már Nagyságos Uram ezen Szakaszt T. Werrenfels Urnák ezen mondásával: Da Deus
Super Ecclesias nostras bonos et pios Superintendentes.
Da Deus bonos et pios Seniores ut habeamus bonos
et pios in Ecclesiis pastores. Da Deus bonos et pios
pastores ut habeamus Christianos auditores.
Az helyrül is hallottam hogy Nagyságod böltsen
gondolkozott, és helyesen választotta Veszprémet: de
azt is értettem, hogy Nemellyeknek kérésekre meg változtatván, Veszprem helyett tette Füredet Püspök fel
szentelésének helyenek. En ezen dologba leg kissebb
vagyok, de az elsőbb helyet, az az Veszpremet sokkal
helyesebnek Ítélem.
Először azért: mert 21 Máji, ollyan időbe fog
lenni, a midőn az országbul pro Májáli Cura a Savanyú
vizre gyűlvén minden felülrül, nem tsak Füreden, hanem a körül lévő helységekben is a jó szállásokat el
foglalják.
Másodszor: Mindent jobban lehet kapni Veszprémbe.
Harmadszor: Füreden a Templom akkora, hogy a
T. egyben gyűlendő Uraság és a T. Prédikátor Urak
könnyen be fogják tölteni, roszsz idő is lehet, annyi
nép, mint ott fog lenni, hol hajtya le fejét, Veszprémbe
pedig mind ház, mind templom elegendő. Veszprémbe
annyi nép nem is fog gyűlni; mert a falubeliek el nem
jőnek, minthogy hozzájok távol van. de a Veszprémiek
el jőnek Füredre, a vidék faluk is mind közel vágynák
Füredhez, és mind el jőnek.
Utollyára. A Templom fel szentelése alkalmatosságával sem volt, sem Püspök, sem tsak egy Káptalanbeli Pap Ur is, most sem fog lenni.
Ezeket alázatosan így jelentvén vagyok
Nagyságodnak
Polgárdiba 1786 die 30-ma Marty
alázatos szolgája
Kecskeméti Sigmond
Polgárdi Prédikátor.
A Ráday-könyvtár levéltárából közli:
Molnár János.

BEI,FÖLD.
A dunamelléki ref. egyházkerületi egyházi
értekezletről.
Az egyházmegyei és kerületi gyűlések alkalmával
az utóbbi években majdnem mindenütt tartatnak olyan
értekezletek, a melyeken sokszor nagy és kiható kérdések vettetnek fel s tárgy altatnak, hogy aztán a gyűlések ne csak adminisztratív dolgok tárgyalásával töltsék

Forgács Gyula az ev. ker. diákmozgalomról tartott
szép és értékes felolvasást. A mozgalmat egy nagy
folyóhoz hasonlítja, mely minden oldalról magába öleli
a kisebb s nagyobb folyókat; úgy a diákmozgalom
is mind nagyobbá és hatalmasabbá növekedik, annyira,
hogy a diákok evangelizálása, a bibliának olvasása s
ennek az életben való érvényesülése napról-napra fokozódik.
A dunamelléki egyházkerületi egyházi értekezlet,
Az érdekes és tanulságos felolvasással kapcsola— mely f. hó 22-én tartatott Budapesten, a Lónyayutczai ref. gimnázium dísztermében, ha nem is állított tosan Szöts Farkas alelnök indítványozza, hogy a diákössze valami gazdag programmot, de olyat mindenesetre szövetség megalapítóját: Mott János urat az értekezlet
adott, hogy nagyobb érdeklődésben legyen része, mint üdvözölje ; az üdvözlőlevél megírásával Forgács Gyula
a milyenben részesült. A kerületi gyűlés tagjai közül bizatik meg.
A felolvasások után Szőts Farkas elnök jelenti,
alig voltak ott tízen, holott az értekezlet kisebb, nagyobb
belső ügyein kivül, dr. Vargha Bálint felolvasása: „Béza hogy Szilassy Aladár, ki az értekezletnek 15 éven át
Tódor élete és munkáiról", — majd Forgács Gyula misz- volt lelkes vezetője és munkása, betegsége miatt elnöki
sziói lelkész felolvasása: „Az evangóliomi keresztyén állásáról lemondott.
Az értekezlet, hálája és ragaszkodása kifejezéséül,
diákmozgalomról," megérdemelték volna a nagyobb érdeklődést és figyelmet is. Az értekezlet lefolyása követ- Szilassy Aladárt az értekezlet örökös tiszteletbeli elnökévé választja.
kező volt.
A lemondott elnök helyére Vqcsey Tamás egyeA 108. dicséret két versének eléneklése és Lutemi tanár választatott meg egyhangú lelkesedéssel.
Tcácsy Imre diós-viszlói lelkész imája után Szöts Farkas,
Vécsey megköszöni és hálával fogadja a bizalmat,
az értekezlet alelnöke jelenti, hogy Szilassy Aladár elnök
s
elfogadja
a felajánlott tisztet, mert, mint mondá: ha
betegsége miatt meg nem jelenhetvén, elnökül Vécsey
valamikor,
úgy
most kétszeres kötelesség a munkálkoTamás egyetemi tanárt kéri fel.
dás, kötelesség Isten ós a haza iránt.
Szép, élvezetes és tartalomban gazdag volt dr.
Az életben a parancsnok: a törvény, a jog — és
Vargha Bálint főgimnáziumi tanár felolvasása Béza Tóő ennek szolgája, magyarázója; de ez boldogságot nem
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adhat, — és ha őt azon dilemma elé állítanák, hogy
A küzdelmes és munkás élet ismertetése, a nálunk válasszon a törvény és vallás között, azt felelné: vidd
jóformán ismeretlen nagy férfiról, a hallgatóságra igen a törvényt, de hagyd meg nekem a vallást, melynek a
jó hatást gyakorolt. Mint Kálvin munkatársa, majd halála mindent megbocsátó szeretet az alapja.
után hivatali utóda, rendkívüli tevékenységet fejt ki és
A losonczi pappá választott Sörös Béla helyett
pedig nemcsak a templom és iskola katedráján, hanem titkárrá Böszörményi Jenő kőbányai h. lelkész válaszaz íróasztalon is. Több művet írt; sokoldalú tudós; a tatott meg.
franczia, görög, latin és zsidó nyelvek alapos ismerője,
Az értekezlet a szeretet munkáját gyakorolta akkor,
s ép ezért bibliafordítása elsőrangú.
midőn fillérekből összekuporgatott tőkéjének kamatjából
Zsoltárfordítása 1588-ban jelent meg. Béza 101 100 koronát ad Kiss Benő volt gyömrői lelkész özvezsoltárt fordított és pedig mindig inkább a magasztos, gyének, hogy 4 gyermekének fentartásához hozzájáruljon.
felemelő és fenséges énekek érdekelték, mint a naivak,
Az értekezlet a 137. dicséret 6. verse és Takaró
melyek meg Marót lelkét ragadták meg.
Imre katonalelkész imájával ért véget.
K.
A zsoltárok 1714 verset foglalnak magukban, s
az előadó, tekintettel szegénységünkre, azt javasolja,
A dunamelléki ref. egyházkerület
hogy ha minden versszak átdolgozására csak 1 koronát
közgyűlése.
fordítana a magyar ref. egyház, remélhető volna, hogy
énekeink új formában, szép, rithmikus dallamokkal nagyAnnyi tárgy, mint a Dunamelléken, talán egyik
ban hozzájárulnának a vallásos és egyházias élet meg- egyházkerületben sem szokott összegyűlni közgyűléstől
szilárdításához.
közgyűlésig. De nem is szokott egyik egyházkerület közaz időt, hanem az értekezleteken felmerült eszmék és
elvek telítsék meg a gyűlések tagjainak eszét és szívét,
Hogy így van-e mindenütt, nem tudom, de szerintem
igy kellene lennie. S ezért az értekezletekre oly eszméket és kérdéseket kellene vinni, hogy a gyűlések
tagjainak érdeklődését már előre felébresszék, aztán ki
is elégítsék.

Á felolvasáshoz hozzászólottak Gonda Béla min.
tanácsos, Csűrös István főgimnáziumi vallástanár ós
Vécsey Tamás egyetemi tanár. Vécsey nem lelkesedik
az énekek modernizálásáért; ő égő szeretettel ragaszkodik énekeinkhez ; mint egykor gyermekszívvel, most ősz
fejjel bár, de ép oly áhítattal énekli énekeinket, melyek
a zajgó szívet megnyugtatják s a lelkeket a magasságos Istenhez ragadják.

gyűlése sem oly hosszú ideig tartani, mint a Dunamelléké.
A szept, 21-én megnyitott közgyűlés tárgysorozatán is
127 közgyűlési és 11 bírósági ügy szerepelt; de el is
tartott a gyűlés teljes négy napig, úgy hogy csak szept.
25-én végezte be tanácskozásait. A hosszas gyűlések
oka azonban nemcsak a sok tárgy, hanem az is, hogy
némely ügy csaknem egy egész délelőttöt foglal el s
némely referensek túlságos hosszúra nyújtják előterjesz-

téseiket. Ezeken a hátráltató körülményeken változtatni
kellene valahogy, mert a 3—4 napos közgyűlések
tömérdek költséget emésztenek fel.
A gyűlés szept. 21-én, d. e. 10 órakor vette kezdetét a ref. főgimnázium dísztermében, Baksay Sándor
püspök szép imádságával. Dr. Darányi Ignácz főgondnok
akadályozva levén a megjelenésben, helyét, mint legidősebb jelenlevő egyházmegyei gondnok, gr. Degenfeld
Lajos foglalta el. Ennek következtében elmaradt a gondnoki megnyitó beszéd, s elmaradt az is, a mit pedig
sokan vártak, hogy tudniillik szóba kerül a 48. XX.
törvényczikk végrehajtására vonatkozó kormány-nyilatkozat. Nem került elő ez a fontos tárgy a püspöki jelentés során sem, s a dunamelléki kerület véleményének
megnyilatkozása, mint már sok más fontos kérdésben,
elmaradt, vagy majd csak elkésve történik meg. Igaz,
hogy ebben a kérdésben már nyilatkozott a zsinat s
ennek folytán sokan úgy gondolkozhatnak, hogy nincs
szükség a kerületek nyilatkozataira. De mi mégis úgy
ítéljük, hogy ez épen nem felesleges. Nem felesleges,
mert egyfelől a közigazgatási hatóságok nyilatkozatai csak
súlyt adnának a törvényhozó testület nyilatkozatának ;
másfelől pedig jelezhetnék azt, hogy a kerületek hogyan
s miként gondolkoznak a törvény további végrehajtásának
módozatait illetőleg. Ha az egyes kerületek úgy hallgatnak, mint a Dunamellék, akkor a konvent majd ismét
tájékozatlan lesz a közvéleményt illetőleg s teendő lépései,
meglehet, hogy újra visszatetszést és elégedetlenséget
keltenek, mint már annyiszor az utóbbi időkben. Pedig
hát voltaképen nem a konvent a hibás, hanem az
alsóbb fórumok, a melyek eleve nem nyilatkoztak. De
mindezektől eltekintve is, a kormányleirat, sem a segélynyújtás mértékét, sem főként annak formáját illetőleg
nem kielégítő. Vájjon nem volna-e tehát érdemes, sőt
szükséges azzal a kerületi gyűléseknek is foglalkozniok ?
Szerintünk igen. Vezetőink, gj'űléseink azonban, úgy
látszik, másként vélekednek. S ezen már nem segíthetünk,
ha őszintén sajnáljuk is.
A gyűlés megnyitása után Petri Elek tanácsbiró
és Benkö István lelkészi aljegyző tette le a hivatali
esküt, majd pedig a püspöki jelentés következett, a mely,
a kerület életéről való beszámoláson kivül melegen emlékezett meg a kerület halottairól.
A püspöki jelentéssel kapcsolatban elrendelték a
szavazást a megüresedett tanácsbirói tisztségekre és a
konventi tagokra. A lelkészi vizsgálatokról szóló jelentés
során a lelkészvizsgáló bizottság tagjai közé beválasztották Petri Elek budapesti lelkészt.
A szept. 23-ra kitűzött papszentelésre vonatkozó
bejelentések után a miniszteri intézvények és a hatósági
megkeresések kerültek tárgyalás alá. Ezek során tudomásul vették a baptista felekezet elismertetését, az
1906. évre eső államsegély kiutaltatását; felhívták a
tanítókat a Magyar Gazdaszövetség törekvéseinek támogatására ; az énekeskönyv kiadási jogának tisztázása
végett bizottságot küldöttek ki; az Orsz. Prot. Árva-

egyletnek a Madas-alapból 10,000 kor. segélyt utalványoztak ki, és melegen üdvözölték Scholtz Gusztávot, a
bányakerület új püspökét.
A szept. 22-diki ülésben, a melyen Baksay Sándor
és dr. Darányi Ignácz főgondnok elnököltek, dr. Szabó
József ideiglenes kerületi vagyonkezelő jelentése után
a konventi tagokra elrendelt szavazás eredményét hirdették
ki. Megválasztattak, lelkészi részről: Ádám Kálmán,
Mády Lajos és Petri Elek rendes, Mészáros János,
Szöts Farkas póttagokká; világi részről: dr. Vécsey
Tamás, dr. Nagy Dezső és dr. Puky Gyula rendes,
Kolosi József és dr. Szeless József póttagokká.
A Stand Lajos elhunytával megüresedett egyházkerületi vagyonkezelői állásra két jelöltje volt a közgyűlési tagoknak : dr. Szabó József, a pesti egyházmegye
ügyésze és Ádám György táblai bíró. A megejtett szavazáson a többséget dr. Szabó József nyerte el, a kiben
tehetséges és buzgó embert nyert a kerület.
Ezután a számvevőszék jelentése került sorra. Sógor
Endre számvevő elkészítette a kerület birtokában levő
alapítványok kimutatását s a számszók azt ki is nyomatta. Tekintettel azonban arra, hogy a kimutatás még
nem teljes, a vagyonkönyv elkészítése még egy évre
függőben hagyatott. Az 1905. évi zárószámadásokat a
közgyűlés tudomásul vette s egyszersmind megállapította
a kerület 1907. évi költségvetését, a mely 294,195 kor.
61 fill. szükséglettel szemben 338,529 kor. 72 fill. fedezetet s így 44,334 kor. 11 fill. felesleget mutat.
Az ülés végén, Benkö István aljegyző előterjesztése
mellett, az egyes egyházközségekben felmerült adásvételi
ügyeket tárgyalta le a közgyűlés s azokat, egynek kivételével, helyben is hagyta.
Szept. 22-én délután a bírósági ügyeket intézték
el, 23-án délelőtt pedig az új lelkészek ünnepélyes felszentelése történt meg a Kálvin téri templomban.
A 24-diki ülés első pontja a theol. választmány
jelentése és ennek kapcsán a theol. akadémia filozófiapedagógiai tanszékének betöltése vala. A tanszékre hárman adták be pályázatukat: dr. Pruzsinszky Pál, a budapesti ref. főgimnázium rendes tanára, Juhász László és
Ágoston Sándor segédlelkészek. A megejtett szavazáson,
5-tel szemben 42 szavazattal dr. Pruzsinszky Pál választatott meg rendes tanárrá, olyképen, hogy tanszékét a
folyó iskolai év második felében lesz köteles elfoglalni.
Az új tanár, jeles képességeivel, irodalmi munkásságával
és buzgó egyháziasságával biztos reménységet nyújt arra
nézve, hogy benne megfelelő erőt nyert a budapesti
theologia.
A theol. választmány jelentése után került szőnyegre
a f.-baranyai egyházmegyének a budapesti theologiának
Kecskemétre áthelyezése tárgyában felterjesztett indítványa. Bár meg voltunk győződve, hogy a közgyűlés nem
fog segítő kezet nyújtani a rég behegedt sebek felszaggatásához, mégis azt hittük, hogy ez az indítvány hosszabb
vitát fog kelteni. Azonban kellemesen csalódtunk. A köz-

gyűlés, minden tárgyalás nélkül, egyszerűen napirendre
tért az indítvány felett.
A gyűlés idejének javarészét ezután Kelecsényi Zádor
misszió-ügyi előadó jelentése foglalta le. Kelecsényi valóban meg nem becsülhető buzgósággal vezeti a liorvátszlavon misszió ügyét s így épen nem vesszük tőle rossz
néven, lia kissé hosszabb ideig veszi is igénybe a gyűlés
idejét. Javaslatait különben elfogadták és megadták a
felhatalmazást arra nézve is, hogy a már évtizedek óta
munkaképtelen kórógyi lelkészt gyülekezete nyugdíjazhassa.
A segédlelkészek elhelyezéséről szóló (lapunk Egyház rovatában olvasható) jelentés tudomásul vétele
után, Takács József aljegyző referált több egyházközségi
szervezkedési és vitás ügyet. Ezek során kimondották,
hogy Szentendre anyásítása iránt megteszik a lépéseket;
Törtei anyásítása ügyét az ilyen ügyek megvizsgálására
választott állandó bizottságnak, Kerekegyháza misszió
lelkészsége ügyét pedig a kecskeméti és a solti egyházmegyéknek adták ki véleményezés végett. Miután az
István király napi mezei munkák miatt több helyen zaklatásnak voltak kitéve a ref. hívek, az erre vonatkozó
kúriai döntvényt, a lelkészek kellő tájékoztatása végett,
közölni fogják a kerületi jegyzőkönyvben.
A negyedik napon, szept. 25-én, délelőtti és délutáni ülésezéssel végre letárgyalta a közgyűlés a hosszú
tárgysorozatot.
A délelőtti ülésen, a kecskeméti jogakadémiáról
szóló jelentés tárgyalásánál, a jogakadémia előterjesztésére, kijelentette a kerület, hogy a tanári székek betöltésénél lemond választási jogáról az akadémia igazgatótanácsa javára, ha Kecskemét városa is hajlandó ugyanezt megcselekedni.
A Kálvineum kérdésében, bár a referens halasztást
indítványozott, Hegedűs Sándor sürgetésére mégis csak
nyilatkozott a kerület és elfogadta a konvent propoziczióját.
A délelőtti ülés további részét ismét az áldatlan
halasi ügy töltötte ki. Össze van ez már bogozva úgy,
hogy már nem csak a kerület, de még talán a halasiak magok sem látnak benne tisztán. Ha az egyiket hallgatja az ember, úgy látja, annak van igaza, s ha a
másikat: akkor meg már inkább a felé hajlik. így most
sem tudjuk igazán megmondani, hogy helyesen cselekedett-e a közgyűlés, a mikor a kerületi ügyész határozati
javaslatát fogadta el s nem a halasi egyház előterjesztése
szerint rendelkezett. A fejlemények majd megmutatják.
Egy azonban bizonyos, hogy ezzel az üggyel még nem
számolt le le e kerület.
A délutáni ülésben első sorban a Baldácsy-alapból
és az államsegélyből adandó segélyeket szavazták meg.
A Baldácsy-alapból segélyt kaptak: Félegyháza
1000, Soltvadkert 800, Tázlár 300, Törtei 200 koronát.
Az államsegélyből kapnak: a) Egyházak: Keő 200,
Baja 200, Adorjas 150, Botyka 200, Drávacsehi 50, Drávacsepel 200, Garé 100, Kórós 200; Szenterzsébet 150,

Peterd 150, Sámod 250, Sellye 150, Sósvertike 100, Szava
150, Vajszló 200. Tápiószele 200, Törtei 200, Kerekegyháza 200, Bábony 150, Kereki 150, líötse 150,
Miszla 150, Nagyberény 150, Németgyönk 300, Somogyendréd 150, Dab 200, Majosháza 200, Alapszentivány
150, Bonyhád 200, Dunaföldvár 200, Szedres 150, öszszesen 5300 koronát, b) Lelkészek: Dömötör Lajos Béllye
200, Kiss Mózes Keő 300, Kinsele Miksa Szeliste 300,
Tóth Lajos Rónádfa 200, Szívós Károly Bogdása 150,
Pál József Drávaszabolcs 150, Szabó Sándor Terehegy
150, Nagy Imre Kórós 200, Füstös János Botyka 150,
Dömény Zoltán Csarnota 200, Gerenday Endre Áporka
300, Kiss Adolf Vadkert 250 koronát. A Baldácsy-alapból lelkészek : Ory Lajos Kocsér 100, Pálfy Gábor Acsa
100, Biczó Zsigmond Bonyhád 150, Kuthy István Dunaföldvár 150, Tantó János Kajdacs 100, Göde Sándor Pécsvárad 100, Begedi Lajos Mogyoród 300, Török Lajos
Kerekegyháza 150, Sedivy Frigyes Mogyoród 400, Sipos
Pál Sz.-Monostor 150, Szigethy Bálint Ocsa 200, Molnár
Albert Bugyi 300, Sáfár Béla Őrszentmiklós 100, Hartman Károly tanító Megyer 100, Módra Imre Kőröshegy 200.
Erzsébetfalva kérelmét az iránt, hogy temploma
és papi lakása felépíthetéséhez 49 ezer korona kölcsönt
vehessen fel, csak a papi lakáshoz szükséges 16,000 koronát illetőleg teljesítették.
A Bocskay-alapra begyűlt 1620 korona felhasználását illetőleg az ment határozatba, hogy az összeg egy
főiskolai hallgatóknak való ref. internátus létesítésére
fordíttassék.
Végül az egyházmegyék előterjesztései kerültek
sorra, s ezek között az alsóbaranyai egyházmegyének a
48. XX. végrehajtása tárgyában kelt felterjesztése. Mire
azonban erre került a sor, már akkor alig néhány ember
ült fáradtan a zöld asztal mellett. És az alsóbaranyai
felterjesztés felett egyszerűen napirendre tértek.
A Baksay Sándor püspök imádságával a késő esti
órákban berekesztett gyűlés bizony nein mutatott arra,
hogy a változott viszonyok között változott volna a Dunamellék élete is. Nem volt bizony ez a gyűlés sem más,
csak száraz, sablonszerű adminisztráczió.
Referens.

MISSZIÓÜGY.
A Nagypénteki Ref. Társaság kérelme.
Az elzüllésnek kitett árva gyermekeknek, nem,
vallás és nemzetiségre való tekintet nélküli „nevelő
gyermekotthont, az Erzsébetházat" alapított és fenntartó
Nagypénteki Reform. Társaság, saját parányi tőkéjének
gyarapítására egy jótékony czélú sorsjátékot rendez 1 koronás sorsjegyekkel, melyben 563 nyeremény 25,000 kor.
értékben sorsoltatik ki. Ezek között egy 10,000 kor.
értékű női ékszerkészlet (látható Lőw Sándor úr Józsefkörúti kirakatában), egy 3000 kor. értékű gazdasági
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berendezés, lovak, tehén, ökrök és 10 drb. gazdasági
eszköz és géppel, egy 2000 kor., egy 1000 kor. és
18 drb. 100—600 kor., 233 drb. 1 0 - 6 0 kor. és 800 drb.
5 kor. nyeremény ékszerek s legjobb festőink Benczúr,
Munkácsy, Csók, Mednyánszky, Barabás stb. műveiből.
Ezen sorsjegyek húzását már június hó 9-én kellett
volna megejteni, de a társadalom érthetetlen közönye
és az azon időbeli viszonyok miatt a húzás most október
hó 21-re elodáztatott. A szétküldött sorsjegyek nagy
része az illetőknél visszamaradt, de ellenértéke be nem
küldetett, pedig ez kész veszteség a társaságra nézve,
mert új vevőket azokra nem kereshet.
Sok helyütt találkozott a társaság azon ellenvetéssel, hogy felekezeti czélokat szolgál! Pedig hát ez
nagy tévedés. Mert csak annyiban református, hogy a
társaságot egy nagypénteki egyházi beszéd hatása alatt
7 református ember alapította! Ma, e társaság a budaőrsi
kamara-erdőben lévő intézetében, az Erzsébetházban
52 bennlakó árvát tart, nevel és ruliáz és 20 árvát
felsőbb iskolában s kéziiparra neveltet, tart és segélyez.
Ezek között van 41 ev. ref., 25 róm. kath., 3 ág. ev.,
2 izr. és 1 unitárius, kik minden szeretetben neveltetnek
ós saját vallásukban oktattatnak. Hol itt a felekezetiség ?!
A társaság ügyvivő elnöksége mély tisztelettel kéri
tehát mindazokat, a kik sorsjegyeket kaptak, szíveskednének a sorsjegyeket, vagy azoknak egy koronával számított ellenértékét folyó szeptember hó végéig a Nagypénteki sorsjáték-bizottságnak, Budapest, IX. Ferenczkörút
36. czímre beküldeni.
Meg kell jegyeznünk, hogy az ékszerek értéke, a
brilliánsok rendkívüli áremelkedése miatt, ma már legkevesebb 15°/0-kal nagyobb összeget képvisel. És továbbá
azt: hogy a kiknél a sorsjegy elkallódott, de azoknak
értéke beérkezett, vagy be fog érkezni 14 nappal a
húzás előtt: úgy az azon sorsjegyekre eső esetleges
nyeremény a sorsjegy értékét befizetőnek minden nehézség nélkül ki fog szolgáltatni, mert minden egyes sorsjegy folyószám szerint nyilvántartatik.
A társaság mély tisztelettel, az emberbaráti szeretet
ós az árvák iránti könyörület és irgalom nevében kér
mindenkit a fent elmondottak szíves teljesítésére I
A sorsjáték bizottsága mindaddig, míg készlete
tart, megrendelésre készséggel ktild sorsjegyeket.

RÉGISÉG.
Adatok a heidelbergi egyetem magyarországi hallgatóinak névsorához.
(Folytatás.)

Collegium IX. Disputatio XXXI. 1
De vanitatibus Bellarmini circa controversiam de
causa peccati. Lib. II. de amiss. gratiae. Respondente
Andrea Pulcri Ungaro. 28. Aprill. 1610. — Pareus CT
II. 546—550.
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Nyomdahiba XXX -helyett.

Collegium IX. Disputatio XXXII. 1
De vanitatibus Bellarmini circa controversiam de
primo peccato eiusq. eífectis. Libro III. IV. V. VI. Respondente Michaele P. Karatzteleki Ungaro. 12. Maij
1610. — Pareus CT II. 5 5 0 - 5 5 7 .
Collegium IX. Disputatio XXXIII. 2
De vanitatibus Bellarmini circa controversiam de
gratia & liberó arbitro. Libro I. & II. Respondente Petro
Borzasino Ungaro. 19. Maij 1610. — Pareus CT II.
557-561.
Collegium IX. Disputatio XXXY. 3
De vanitatibus Bellarmini circa controversiam de
liberó arbitrio in moralibus & spiritualibus. Libro V. &
VI. de grat. & lib. arb. Respondente Stephano Ban
Pankotano Ungaro. 2. Junij 1610. — Pareus CT II.
568-572.
Collegium IX. Disputatio XXXIX. 4
De vanitatibus Bellarmini circa controversiam de
necessitate & justitia operum: Libro IV. de justific.
Respondente Emerico R. Pezelio Ungaro: pridie Cal.
Julij 1610. — Pareus CT II. 598—605.
Collegium IX. Disputatio XLI. 5
De vanitatibus Bellarmini circa controversiam de
bonis operibus in particulari, oratione, jeiunio & eleemosyna. Lib. I. II. & III. Respondente Paulo Gyuron0' Ungaro. 14. Julij 1610. — Pareus CT II. 613—630.
Collegium I. Disputatio I.
De creatione hominis. Respondente & authore Johanne Nagy Berenio Vngaro. 7. Novemb. 1612. —
Pareus CT II. 3—5.
Collegium I. Disputatio II.
De lapsu, seu primo peccato hominis. Respondente
& authore Joanne Szanto. Thurio, Ungaro. 14. Novemb.
1612. — Pareus CT II. 6—9.
Collegium I. Disputatio III.
De peccato hominis in genere: originali item &
actuali. Respondente & authore Valentino Szentglorgy
Transsylvano. 20. Novemb. 1612. — Pareus CT II.
9—13.
Collegium I. Disputatio IV.
De liberó arbitrio. Respondente & authore Benedicto Santa Caroli Ungaro. 28. Novemb. 1612. — Pareus CT E. 13—17.
• Collegium I. Disputatio V.
De providentia divina. Respondente & authore
Georgio Josepho Ponicaeno Ungaro. 5. Decembr. 1612.
— Pareus CT II. 18—23.
Collegium I. Disputatio VI.
De persona et officio Christi mediatoris. Respondente & authore Michaele Pitter Tölceki Ungaro. 12.
Decembr. 1612. — Pareus CT II. 23—28.
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Nyomdahiba XXXI helyett.
Nyomdahiba XXXII helyett.
Nyomdahiba XXXIV helyett.
Nyomdahiba XXXVIII helyett.
Nyomdahiba XL helyett.
Egykorú igazítás szerint: Gyuroy.

Collegium I. Disputatio VII.
De fide justificante. Respondente & authore. Pavlo
Orvos Surio Ungaro. 28. Decemb. 1612. — Pareus CT
II. 28—32.
Collegium II. Disputatio II.
De scripturae sacrae perspicuitate et perfectione.
Respondente & authore Paulo S. Cegledino Ungaro. 5.
Maii 1613. — Pareus CT II. 86—88.
Collegium II. Disputatio III.
De Deo uno et trino. Respondente & authore Paulo
Surio Ungaro. 8. Maij 1613. — Pareus CT 1 1 . 8 9 - 9 1 .
Collegium II. Disputatio IV.
De incarnatione Filii Dei. Respondente & authore
Valentino Nagy Szentgeorgyi Ungaro. 15. Maij 1613.
— Pareus CT II. 91—93.
Collegium II. Disputatio VI.
De providentia Dei. Respondente & authore Michaele Pitter Tölczeki Ungaro. 28. Maij 1613. — Pareus CT II. 96—98.
Collegium II. Disputatio VII.
De peccato. Respondente & authore Johanne Sido
Ovarino Ungaro. 5. Junij 1613. — Pareus CT II. 99
-103.
Collegium II. Disputatio VIII.
De praedestinatione. Respondente & authore Johanne Szanto Thurio Ungaro. 16. Junij 1613. — Pareus CT II. 103—105.
Collegium II. Disputatio IX.
De liberó hominis arbitrio. Respondente & authore
Benedicto Santa Ungaro. 10. Julii 1613. — Pareus CT
II. 1 0 6 - 1 0 9 .
Collegium II. Disputatio X.
De justificatione peccatoris apud Deum. Respondente & authore Thoma Racz Miklosvari Ungaro Transylvano. 17. Julij 1613. — Pareus CT II. 110—113.
Collegium II. Disputatio XI.

Collegium III. Disputatio VIII.
De foederis seu testamenti veteris et novi convenientia atque discrimine. Respondente & authore Casparo Flórian Komarino Ungaro. 30. Decembr. 1613. •—
Pareus CT II. 150—151.
Collegium III. Disputatio IX.
De mediatore Christo. Theses controversae cum
paganis, Judaeis, Samosatenianis, Sophistis. Respondente
& authore Michaele Pitter Tölezeki Ungaro. 3. Januar.
1614. — Pareus CT II. 151—152.
Collegium III. Disputatio X.
De unione naturarum in Christo et communicatione
idiomatum. Respondente & authore Valentino Nagy Szentgeorgi Transsylv. Ungaro. 8. Januar. 1614. —- Pareus
CT II. 153—154.
Collegium III. Disputatio XII.
De justificationis certitudine, operum necessitate
& meritis. Respondente & authore Paulo Sartoris Cegledino Ungaro. 22. Januar. 1614. — Pareus CT II. 156
—157.
(Folytatása következik.)

IRODALOM.

Képes földrajzi atlasz, elemi népiskolák számára.
Szerkesztette: Kozma Gyula. Toldi Lajos bizománya
(Budapest, II. ker. Fő-utcza 2.). Ára 1 kor. 60 fillér. Az
atlaszt a kultuszminiszter használatra engedélyezte, a
székesfővárosi tanács pedig, mint pályanyertes művet
bevezetni elrendelte. A szerkesztő az atlaszt a legújabb
tantervnek megfelelően állította össze és a szemléltető
képek egész seregével igyekszik érdekességet, elevenséget vinni be a földrajztanításba. A egész atlasz 80
színezett és 96 fénynyomású képet és 12 kettős térképlapot tartalmaz, 68 oldalon, két műmelléklettel, a melyek
közül az egyik a magyar czímert ábrázolja, a másik
pedig a főváros látképét adja, valóban szép kivitelben.
Az atlasz jóságát és használhatóságát paedagógiai tekinDe ecclesia. Respondente & authore Georgio P. tetben a gyakorlati tanítók bírálhatják meg leginkább.
Nekünk főként az illusztráló színes és nem színes képek
Leövei Ungaro. 23. Julii 1613. — Pareus CT II. 113 és térképek ellen van kifogásunk. És pedig nemcsak
—117.
azért, mert az atlasz nem magyarországi, hanem egy
zágrábi műintézetben készült (pedig ezt is méltán felCollegium III. Disputatio III.
De Deo et trinitate divinarum personarum. Respon- panaszolhatnánk). hanem azért, mivel az illusztráló képek
és a térképek éppen nem állanak a színes nyomás
dente & authore Johanne Szento Thuri Ungaro. 20.
és a kartográfia mai magaslatán. Színes képei elmosóNovemb. 1613. — Pareus CT II. 143—144.
dottak, művészietlenek, egyszerű fekete képei régi,
Collegium III. Disputatio IV.
elkopott fametszetek, térképei pedig (főként Magyarország
De providentia Dei. Respondente & authore Geor- két térképe) sötétek és nem a legfinomabb kivitelűek.
gio Pellionis Leövei Ungaro. 27. Novembr. 1613. — • Igen szépek azonban fénykép után készült czinkografikus
képei és remek szép a főváros látképe, mely mümellékPareus CT II. 144—145.
letül van csatolva.
Collegium III. Disputatio V.
Az „Állatok Világa" legutóbb megjelent 183-ik
De aeterna Dei praedestinatione. Respondente & füzete a siphós szalagnyelvűek közé tartozó porczellánauthore Stephano Ketü Caroli Ungaro. 4. Decembr. csigával kezdi az ismertetést és a csigák változatos során
végighaladva, eljut egészen a körkopoltyusokig. Azonfelül
1613. — Pareus CT II. 1 4 6 - 1 4 7 .
hogy a szöveget egész sereg illusztráczió tarkítja, egy
Collegium III. Disputatio VII.
színes melléklet is van a füzet élén, a mely a tüskésDe gratia et liberó arbitrio. Respondente & authore bőrűeket ábrázolja. Egy-egy füzet ára 80 fill. ós megThoma Ratz Miklosvari Transsylvano. 7. Decemb. 1613. rendelhető a kiadó Légrády Testvéreknél (Budapest, V,
Váczi-körút 78.).
— Pareus CT II. 148—149.

EGYHÁZ.
Lelkészválasztás. A bélzerindi reform, gyülekezet
Gyenge János toroczkószentgyörgyi lelkészt hívta meg
lelkipásztorává.
Templomszentelés. Az északamerikai magyar ref.
egyházmegyéhez tartozó delray-i gyülekezet f. hó 16-án
szentelte fel új templomát. A felszentelő imát Kuthy
Zoltán esperes mondotta; felavató beszédet tartott Tegze
László helybeli lelkész; angol egyházi beszédet mondott
Kuthy Zoltán, német beszedett a delray-i német ref. lelkész ; utóimát mondott Borsos István windberi lelkész
s ugyancsak ő tartotta az úrvacsorai agendát is A kereszteléseket Kuthy Zoltán, az esketést Tegze László végezte.
Lelkészszentelés. A dunamelléki ref. egyházkerületben, a kerületi közgyűléssel kapcsolatban, f. hó 23-án
történt meg az új lelkészek ünnepélyes felszentelése
Budapesten, a Kálvin-téri templomban. Ez alkalommal
Nagy Imre kórósi lelkész hirdette az igét, s mind
beszéde tartalmával, mind előadásával megnyerte hallgatóságát. Á felszentelendő lelkészekhez Baksay Sándor
püspök intézett tartalomban gazdag pásztori beszédet, a
mely után letették az Ádám Kálmán által felolvasott
hivatali esküt. A Szentlélek kegyelmének kitöltését kérő
ének elhangzásával az „atyák" vetették kezüket a felszentelendők fejére s áldották meg őket egy-egy szép
bibliai igével. A felszenteltek száma az idén elég kevés
volt, mindössze csak öt. Felszenteltettek: Domby Béla
magyar-gyönki, Forgács Gyula budapesti missziói, Glöckner
Károly újszivaczi, Kiss Mózes kői és Tóth Pál nyáregyházai lelkészek. Legyen rajtuk Istennek áldása!
Segódlelkészek elhelyezése a dunamelléki ref.
egyházkerületben: Ador Sándor Szánk, Ágoston Sándor
Kórógy, Arany Dénes Budapest, Bazsó Lajos Szeremle,Baja
Mihály Nyugot-Szent-Erzsébet, Benke Andor Sellye, Benke
István R.-Szent-Mihály, Bocsor Béla Rónádfa, Bocsor
László Fülöpszállás, Böszörményi Jenő Budapest, Czuczor
János Újvidék-Piros, Dömötör Endre Budapest, Hagymási
Gyula Budapest, Hegedűs Ferencz Drávaiványi, dr. Hetessy
Kálmán Félegyháza, Hettesheimer Henrik id. Szeliste,
Hettesheimer Henrik ifj. Újverbász, Hettesheimer Fülöp
Torzsa, Hörömpő Ferencz Mocsolád, Izsák Ferencz Budapest, Kacsó Lajos Gyón, Kálmán János Kecskemét-Szentkirály, Keck Endre Becsmen, Kemenczky Gyula Iváncsa,
Kemenczky Károly Páty, Keresztesi Sándor Jászkisér,
Kinsele Miksa Bánovcze, Kontra Aladár Óbuda, Kozma
Andor Halas, Kozma Géza Maradék, dr. Kovács J. István
Külföld, Kovács Lajos Szólád, Kövy K. László Ocsa,
Labancz László Omorovicza, Losonczy Lajos Seregélyes,
Maller János Somogy-Endréd, Megyercsi Béla Solt, Nagy
Dénes Budapest, Nagy Ferencz Budapest, Nemes Elemér
Újpest, Ory Lajos Kocsér, Péntek Ferencz Szentendre,
Perjóssy Károly Foktő, Pigall József Dömsöd, Polgár
János Nikincze, Rácz Jenő Kovácshida, Sárközy József
Kecskemét, Sebestyén László Karancs, Sebestyén Sándor
Kis-Csány, Sebestyén Jenő Budapest, Sikorszky Árpád
Veresegyháza, Sipos Lajos Vaiszló, Somogyi Zoltán
Tiszakálmánfalva, Szabó Balázs Szabadszállás, Szabó
Károly Nagy-Kőrös, Szeles József Dunapataj, Szendrey
Gyula Old, Szigethy Bálint Babarcz, Szigethy József
Izsák, Szinok Zoltán Budapest, Takács József Czegléd,
Takaró Géza Rákos-Palota, Tóth József Budapest, Török
Lajos Kerekegyháza, Juhász László Pomáz, Varga Sándor
Kazsok, Varjas József Bábony, Vásárhelyi Pál Solt-Vadkert, Veres Jenő Pócsmegyer. A segédlelkész urak utasíttatnak, hogy állomásukon folyó évi október 6-ig meg-

jelenjenek s ennek megtörténtéről úgy illetékes esperesi
hivataluknak, mint a püspöki hivatalnak is egyidejűleg
jelentést tegyenek.
A pozsonyi evang. egyház f. hó 23-án ünnepelte
fennállása 300 éves fordulóját. A jubileum örömében, azt
lehet mondani, részt vett az egész magyar evang. egyház,
a mennyiben ugyanekkor tartotta meg közgyűlését Pozsonyban a Luther-Társaság és az egyetemes gyámintézet
is. Ez a két nagygyűlés Pozsonyba vonta az evang.
egyház legkiválóbb férfiait, úgy hogy szeptember 23-dika
valóságos „evangelikus nap" volt. A pozsonyi egyház
valóban meg is érdemelte, hogy örömében az egész
magyar evang. egyház részt vegyen, mert akár a hitélet
buzgóságát, akár az ez által elért anyagi virágzást tekintjük : a pozsonyi egyház egyike a legkiválóbbaknak.
A jubiláris istentiszteletek, a ' gyülekezet tagjaira való
tekintettel, magyar, német és tót nyelven folytak le.
Istentisztelet után ünnepélyesen leleplezték a Bél Mátyásutcza 24. számú háza falába Rázgha Pál emlékére beillesztett emléktáblát. A gyülekezet jubiláris közgyűléséből
táviratilag tolmácsolták hódolatukat a király előtt, a
melyre a kabinetirodából a következő válasz érkezett:
„0 császári és királyi apostoli felsége a pozsonyi ágostai hitvallású evangélikusok egyházközsége alapításának
háromszázéves emlékünnepe alkalmából ott egybegyűlt
evangélikusok hódolatát köszönettel és a legkegyelmesebben tudomásul venni méltóztatott." — A pozsonyi gyülekezet örömében mi is őszinte részt veszünk és tiszta
szívből kívánjuk, hogy mind őt magát, mind kulturális
alkotásait virágoztassa az Isten időtlen-időkig!
A nagybányai ref. egyházmegye í. hó 12-én
tartotta meg őszi értekezletét Szatmáron. Soltész János
elnök megnyitó beszédében főként a 48. XX. lassú és nem
megfelelő végrehajtása ügyével foglalkozott, s egyszersmind visszavonhatatlanul bejelentette az elnökségről való
lemondását. Az értekezlet, miután Sátor Dávid nem
fogadta el a jelöltséget, Szabó József aranyos-medgyesi
lelkészt ültette az elnöki székbe. Az értekezlet egyik
legfontosabb tárgya a lelkészképzés reformjának kérdése
lett volna. Miután azonban az egyik referens nem jelenhetett meg, a kérdés tárgyalását a legközelebbi értekezletre halasztották. A másik fontos tárgy a 48. XX.
végrehajtása ügye vala. Az élénk vita, a mely erős
kifejezést adott mind a kormány intencióival, mind a
felsőbb egyházi hatóságok magatartásával szemben táplált
elégedetlenségnek, azzal a határozattal végződött, hogy
az értekezlet, a lelkészek érdekeinek hathatósabb előmozdíthatása végett, lelkészegyesületté alakul át s hasonló
eljárás követésére felhívja a többi egyházmegyei értekezleteket is.
Egyházmegyei választások. A honti evang. egyházmegyében a legközelebb bontották fel a tisztújításra
beadót szavazatokat. A szavazás eredményeképen esperessé választatott Handel Vilmos, alesperessé Krupecz
István, felügyelővé Laszkáry Pál. A másodfelügyelőségre
senki sem kapván a jelöltek közül abszolút többséget,
szűkebb körű szavazás rendeltetett el Farbaky István
és Sobó Jenő között. A szűkebb körű szavazás eredményét okt. 2-án fogják konstatálni.
A bányai evang. egyházkerület f hó 20-án és
21-én folytatta s be is végezte közgyűlését. Nevezetes
intézkedése volt a közgyűlésnek az, a mellyel gátat
vetett az egyházkerületben újabb időben lábra kapott
pánszláv izgatás elé. Csipkay Károly indítványára kimondta a közgyűlés, hogy ezen jelenségek felett megbotránkozásának ad kifejezést ós minden tisztviselőjétől
és egyháztagjától elvárja, hogy az egységes magyar

nemzeti állameszme iránti tántoríthatatlan hűséggel fogja
hazafias kötelességeit teljesíteni; azokkal szemben pedig,
a kik másként cselekszenek, az egyházi törvény 324. §.
2. pontját a legszigorúbban fogja alkalmazni. Scholtz
Gusztáv helyébe egyházkerületi főjegyzővé Szeberényi
Lajos fóthi esperes-lelkészt, törvényszéki biróva pedig
Petrovits Soma esperest választották meg. Nagy visszatetszést szült a rákospalotai kir. javító-intézeti templom
felszentelési ügye s ezzel kapcsolatban Kovácsi Kálmán
rákospalotai lelkésznek a felszentelési aktusból az igazságügyminiszterium által történt kirekesztetése. A közgyűlés,
a dolog tisztázása végett, Kovácsi Kálmán ellen, saját
kérelmére, elrendelte a fegyelmi vizsgálatot. A kerület
nem járult hozzá a ,debreczeni filozófiai fakultás költségeihez, mert anyagi ereje csekély s mert fontosabb
dolognak tartja a budapesti egyetemen a prot. theol.
fakultás ^felállítását. A délutáni ülésben elutasították
a horvát-szlavón egyházmegye peticzióját, a melyben
az egyetemes gyűlés ama határozata ellen tiltakozott,
a mely szerint a külföldön végzett horvát theologusok
csak a hazai képesítő bizottság előtt magyar nyelven
leteendő vizsgálat után választhatók lelkészekké. Sajnálattal vették tudomásul, hogy a Bulgáriában élő evang.
hívek lelki gondozására mindössze csak egy horvát theologus vállalkozott, s ennek felszentelésére a püspököt
fel is hatalmazták, annak kijelentésével, hogy ez a felszentelés az illetőt nem jogosítja fel Magyarországon
lelkészi hivatal viselésére. — A 21-iki ülésben kimondták
a szarvasi tanítóképzőnek a kerület által leendő átvételét.
Mint vallássérelmet terjesztik fel a turáni adóügyet.
Elhatározták, hogy felterjesztést intéznek a kultuszminiszterhez az iránt, hogy a lelkészözvegyek hagyassanak
meg még egy félévig a kongura-kiegészítés élvezetében.
Az arad-békési egyházmegye fölterjesztésére kimondják,
hogy az egyházmegye összes felekezeti népiskoláiban
magyar legyen a tanítás nyelve és hogy semmiféle
egyházi tisztséget se viselhessen az olyan ember, a ki
gyűlölséget szít a magyarság ellen. Fontos volt még
Peress József esperesnek a 48. XX. végrehajtása tárgyában benyújtott határozati javaslata, a melyet egyhangúlag
el is fogadtak. A határozat kívánja a miniszteri átiratban
foglalt ígéretnek törvény által való biztosítását, továbbá
a lelkészek törzsfizetésének, korpótlékának, nyugdíjának
az állami tanárokéval egyenlő mérvben való biztosítását
és az egyenlőség és viszonosság terén fennforgó sérelmek
orvosoltatását. Tiltakozását fejezte ki egyszersmind a
közgyűlés az ellen, hogy a róm. kath. egyház, az egyenlőség és viszonosság elvét hangoztatva, most már a
maga javára igyekszik kizsákmányolni a 48. XX t.-czikket. •—- íme, ilyen hazafias és protestáns erőtől duzzadó
volt a bányai egyházkerület közgyűlése. S ilyenek általában evangelikus testvéreink közgyűlései. Nálunk reformátusoknál ez az erő ós bátorság legfeljebb az egyházmegyékig mer megnyilatkozni. Azon felül már csak a
szürkeség és a hallgatás következik!
Új orgona. Lutilla község (Bars-megye) temploma
részére Országh Sándor rákospalotai (Budapest mellett)
orgonagyáros czégnél egy új orgonát rendelt. Az orgona
két testben lesz elhelyezve, világos tölgyfaszínre festve
és díszesen aranyozva. A mű a legújabb csőrendszer
szerint készül és előreláthatólag november első napjaiban lesz a használatnak átadva.

I S K 0 L A.
Tanári székfoglalás. A székelyudvarhelyi ref. kollégium vallástanára: Biró Sándor „A vallás Arany költészetében" czímű értekezésével foglalta el tanári székét.
Ádám Gerzson emlékezete. A nagykörösi tanítóképző tanári kara legközelebb tartott ülésében kegyelettel
írta be jegyzőkönyvébe boldog emlékezetű Ádám Gerzson
érdemeit, s egyszersmind elhatározta, hogy a boldogult
által tett 130 koronás intézeti alapítványt 200 koronára
egészíti ki.
Tanító-gyülések. A tiszavidéki evang. tanítókör
f. hó 12-én tartotta meg közgyűlését Nyíregyházán, Bortnyik György alesperes elnöklete alatt. A megnyitás után
Bortnyik György tartott gyakorlati tanítást a vallástanból; Nandrásy Aurél nyíregyházai tanító „Az iskola hatása a tanulók egészségére", Polster Adolf debreczeni
tanító „A tanító önérzete" cz. alatt tartott értekezést.
Mácsánszky Lajos nyíregyházai tanító pedig a szőllőlugas
műveléséről tartott előadást. A gyűlés, Paulik János
nyíregyházai lelkész indítványára elhatározta, hogy megkeresi az egyházmegyei közgyűlést olyan intézkedés
tételére, hogy minden egyház vegye fel évi költségvetésébe a tanítógyűlésre járó tanítók napi- és útiköltségét,
s hasson oda, hogy a gyűléseken minden tanító megjelenjék, — A hevesnagykunsági ref. tanító-egyesület
okt. 8-án, Tiszafüreden fogja megtartani közgyűlését, a
melyen Zeke Dániel emlékbeszéd et mond Kopasz Sándor
fölött. Futó József felolvasást tart, Mocsáry László az
egyesületi tagok velenczei kirándulásáról számol be,
Milesz Béla pedig a tiszafüredi múzeum régiségeit mutatja be.
Iskolai aranykönyv. A várbóczi új ref. iskolára
gróf Hadik János 100 koronát, Koós József földbirtokos
50 koronát, Gedeon Dezső földbirtokos pedig 5000 cserépzsindelyt adományozott. — A tarezali ref. egyház f. hó
18-án vette használatba 13,000 kor. költséggel építtetett
új iskoláját, a melyhez a telket Kóczán György földbirtokos ajándékozta, (Sp. E. L.)
Pestmegye új tanfelügyelője. A kultuszminiszter
Pestmegye tanfelügyelőjévé dr. Petri Mórt, a kultuszminisztériumba szolgálattételre berendelt tanfelügyelőt
nevezte ki.
A kolozsvári ref. theol. fakultáson szept. 12—15.
napjain folytak le az alap- ós a lelkészképesítő vizsgálatok. Az alapvizsgálatra állott 34 növendék közül 7
jeles, 9 jó, 14 elégséges eredménnyel vizsgázott; 4pedig
javító vizsgálatra utasíttatott. — Az első lelkészképesítő
vizsgálatra 21 abszolvált theologus jelentkezett. Öten
visszaléptek a vizsgálattól; 3 jelesen, 2 jól, 8 elégségesen vizsgázott, 1 három hónapra, 2 egy évre visszavettetett. — A második képesítő vizsgálatra 22 segédleikész jelentkezett. Közülök egy nem bocsáttatott vizsgálatra, miután szolgálati bizonyítványai nem voltak
rendben; egy pedig elégtelen írásbelije miatt vettetett
vissza. A többiek közül 2 jeles, 6 jó és 10 elégséges
eredménnyel állotta ki a vizsgálatot. —• Az intézetben
a folyó iskolai évre 26 IV. éves, 33 III. éves, 23 II. éves,
46 L éves, összesen 128 növendék iratkozott be.

EGYESÜLET.
A hajdúböszörményi ünnepélyek, miután a Bocskay-szobor még nincs teljesen készen, későbbi időre
halasztattak el. A rendező-bizottság reméli, hogy a
szobor leleplezése s azzal kapcsolatban a tiszántúli egyházkerület értekezlete és a Magy. Prot. írod. Társaság
közgyűlése okt. 31-én s azt megelőzőleg, illetve követőleg, meg lesz tartható.
A Luther-Társaság f. hó 23-án tartotta meg közgyűlését Pozsonyban. Este Luther-ünnepet tartottak a
nagytemplomban. Gyülekezeti ének után Pröhle Henrik
lelkész imádkozott, majd pedig a pozsonyi egyház vegyeskara adott elő Frühwirth Samu vezetése alatt régi magyar énekeket. Láng Lajos elnök melegen üdvözölte
megnyitó beszédében a pozsonyi gyülekezetet 300 éves
jubileuma alkalmából. Utána Zsilinszky Mihály emlékezett meg Bocskay koráról, úgy mutatván fel Bocskayt,
mint a protestantizmus s egyben a hazafiság, a szabadság és a liberalizmus hősét. Ezután Hamvas József tanár
szavalta el Kozma Andor „Az ördögűző tenta" cz. szép
költeményét. A vegyeskar éneke után Löw Fülöp locsmándi lelkész szólott németül, felmutatván a német nyelvű
hallgatóság előtt az ünnepély jelentőségét. Az estélyt a
közönség éneke fejezte be.

GYÁSZROVAT.
Dr. Zsindely István, a sárospataki ref. jogakadémia
nyilvános rendes tanára, egyetemi magántanár, élete
37-dik s tanári működése 16-dik évében, hosszú szenvedés után, f. hó 23-án elhunyt.
Áldott legyen emlékezete !

KÜLÖNFÉLÉK.
Hemopatia (Vérgyógyítás). E hathatós és fényes
eredményeivel magában álló gyógymód a legrövidebb
idő alatt megnyerte a felső és legfelsőbb körök bizalmát és mint legbiztosabb és legjobb gyógymód lett
elismerve. A már ezrekre menő gyógyult, mint lelkes
apostol terjeszti e kezelést, mely kellemes, egyszerű és
a hivatás teljesítésébeu nem gátol; de eredményeiben
tökéletesebb, mint bármely fürdő vagy intézeti kezelés.
Dr. Kovács J. fővárosi orvos, ezen gyógymód megalapítója és egyedüli képviselője, most kezdi őszi kúráit,
melyek -— mint tizennyolcz évi tapasztalat mutatja —
a képzelhető legszebb sikerrel járnak asthma, köszvény,
görvélykór, szív, vese, gyomor és bélbajoknál, idegbetegségeknél (neurasthenia, hysteria) és makacs bőrbajoknál. Őszintén ajánljuk e felsorolt bajok egyikében
szenvedő, de a nyár alatt fel nem gyógyult betegeknek,
hogy vegyék első sorban a vérgyógyítást igénybe.
Dr. Kovács J., kinek Budapest, Váczi-körút 18. szám,
I. emelet alatt egy e czélnak szolgáló rendelő intézete
van,- ott naponta betegeket fogad és meghívásokra betegeket látogat a fővárosban és a vidéken. Levélbeli megkeresésre szívesen felvilágosítással és tanáccsal szolgál.

PÁLYÁZATOK.
Pályázat tornatanítói állásra.
A békési ev. ref. főgimnázium fenntartó testülete
•pályázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett tornatanítói állásra. A megválasztandó tornatanító egyelőre
helyettes-tornatanítói minőségben alkalmaztatik, az állás
elfoglalásának napjától számított évi 1600 K fizetéssel.
A békési ev. ref. egyház presbitériumához intézett,
a vallást, kort, végzett tanulmányokat, képesítést, katonai szolgálati viszonyt igazoló okmányok f. évi október
5-ig küldendők a békési ev. ref. főgimn. igazgatóságához.
A megválasztott tornatanító kötelessége a torna
tanítása az összes osztályokban, a játékdélutánok vezetése s esetleg más tantárgy tanítása. Egyetemi tanulmányokat végzettek előnyben részesülnek.
Csak ev. ref. vallásúak pályázata vétetik figyelembe.
Az állás a meghívás után azonnal elfoglalandó.
Békésen, 1906. szeptember 23.
Kecskeméti

Pályázat.
A h.-m.-vásárhelyi ref. egyház a főgimnáziumnál
megürült latin ny. és történelmi tanári székre pályázatot hirdet, melyre, a pályázók képesítettsége szerint —
rendes, vagy helyettes tanárt választ az egyháztanács.
Csak ref. vallásúak pályázhatnak.
A megválasztandó r. tanár fizetése lesz 2400 kor.
törzsfizetés, 500 kor. lakáspénz, 200 kor. ötödéves korpótlék ; a helyettes tanáré 1600 korona törzsfizetés és
200 kor. lakáspénz, a gimnáziumi pénztárból évnegyedi
előleges részletekben.
A rendes tanár egy évi sikeres működés ós kifogástalan magaviselet után állandósíttatik.
Folyamodni lehet a pályázók életkorát, vallását,
végzett tanulmányait, képesítését, katonai szolgálatát
bizonyító oklevelek s orvosi bizonyítvány — és ha nős
az illető : esketési anyakönyvi kivonat — alapján, alólírott elnökséghez okt. 7-ig beterjesztendő kérvényben.
A megválasztandó tanár kötelezett tagja lesz az
országos tanári nyugdíjintézetnek s állomását a választás után azonnal elfoglalni köteles.
Hódmezővásárhely, 1906. szept. 24.
Pap

Imre,

lelkész, az egyháztanács
elnöke.
Felelős szerkesztő : H a m a r

István.

NYILTTÉR*
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Felhívjuk az érdeklődök figyelmét Magyarország
legnagyobb tanszerraktárának, Calderoni és társa czégnek hirdetésére. Éz a czég honosította meg hazánkban
a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt foglalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő műszerek is készülnek.

Ferencz,

az igazgató-tanács elnöke.
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Természete* vasmentes

1 1 1 5 1 i f k l *
V C l l v t

ü i t h i o n - f o r r á s
kitiinfi hatásó

• esc-, hólyag-, rheuma-,
<« k ö s z v é n y b á n t a l m a k n á l , v l z e l e t l n e h é z s é g e k n é l , c z u k o r b e t e g s é g e k n é l , a l é g z ő - és e m é s z t é s i s z e r v e k h u r u t a l n á l .

Salvator-forr át igazgatósága Epetjut*.

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk.

forrás

Fizikai, Kémiai,
természetrajzi és
Hértani tanszerek
Uetltó' készülékek
Vetítő gépek

szénsavval telitett ásványvizehasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.

Kívánatra telítésnélküli töltést is szállít a

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán.

SZT. LUKÁCS-FÜRDÖ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.
T é l i

a

a l e g n a g y o b b választékban és
legKitűnőbb Kivitelben KaphatóK

fisr'dölcáár'Ei

SZENT-LÜKÁCS-FÜRDÖBEN.

Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap
borogatások, mindennemű thermális-fürdők, vízgyógykezelés,
massage. Lakás és gondos ellátás. — C s ú z - , k ö s z v é n y - ,
i d e g - , k ö r b a j o k gyógykezelése és a téli fürdőkúra felől ki=
merítő prospektust küld ingyen a = = = = =

Szt-Lukács-fürdö

igazgatósága

Budapest Budán.

Calderoni és Társa
mű- és tanszerraKtárában

Budapest, IV., líishíd-utcza

HIRDETÉSEK.

PAJKR R E Z S Ő É S TÁRSA

Hegedős és Sándor

Budapest, VIII., József-körút 15.

eiőbb László Albert és l á r s a

mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

Pianák.
PiaE?i(riék.
,
,
Tanerőknek s lelkéArjegyzek ingyen
f r e knek külön százaés bérmentve.
lékengedmény.
Részletfizetés engedélyezve.
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti
állomásig.

a

tiszántúli

egyházkerület

főbizományosa

iskolakönyv- és tanszerkereskedésében

Debreczenben
a közelgő iskolai idény alkal-

Ezen czégtáblán ismerhetők fel azon üzletek, a melyekben
egyedül árusíttatnak
eredeti SINGER varrö-

mából legelőnyösebben
A mi gépeink nem
szorulnak ajánlásra.
Csak arra kérünk
ügyelni, hogy kellő
helyen vásároljon.

Singer Co. Varrógép Részv. Társ
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16.
Budapest: VII., Kerepesi-ut 32.
„
IV., Muzeum-körut 27.
„
VII., Király-utcza 52.
Ví., Teréz-körut 21.
„
II., Fő-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi-u. l i

szerezhetők be mindenféle

iskolai könyvek,
iskolai felszerelések
és íróeszközök.
Nagy részletes képes árjegyz é k e t kívánatra i n g y e n és
b é r m e n t v e küldünk.

Orgona-harmóniumok.
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol,
önmagának zeng dicséretet. 65 frttól minden árban kapható.

Első magyar villamos erőre berendezett hangszargyár.

STOWASSER J • hangszergyáros,
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek szállítója.

Budapest, ii., Lánczhíd-utcza 5.
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes
húros-, vonós- s fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett.
akad. szobrász
ELSŐ ORSZ. SZABADALMAZOTT
s i r e m l é k m ü

g y á r o s o k

BUDAPESTEN.

„

p w S p

Főraktár és Iroda:

t- e 9 n a 9y°bb gyár és raktár

Kerepesi-út 90. sz

j p

|g|FENHAÍIf

Torony-órák
palota-, városházi, gyári, laktanya-órák berendezését a legelőnyösebben eszközli

MÜLLER
l e g j o b b a s z t a l i - é s ü d í t ő ital.

MAJER KAROLY

M A T T O N I H E N R I K Budapest

A bécsi zongorakészítők
első iparszövetkezete.
Legnagyobb gyári raktár
Budapesten,
IV., Kristóf-tér 7 .

,
\ i

(Saját ház.)

Képes

Első magyar óragyár gőzerőberendezéssel.

árjegyzékek, költségjegyzékek ingyen.

Országh Sándor
orgona- é s
harmoniumgyáros
cs. és kir. udvari szállító
R.-Palota

Budapesti igazgató:

Czeczelits János.

D ú s választék hangversenyzongorákban angol mechanikaval, rövid szalon-, piccolo- é s Mignon-zongorák, pianino
é s harmoniumokban. Zongorakölcsönző-intezet. Zongorahangolások és javítások pontosan eszközöltetnek.
fl
Gyártelep: Bécs, IV., Klagbaumgasse 3-

utóda

Budapest, VI!,, Gsömörl-út 50.

Kitűnő h a t á s ú n a k bizonyult k ö h ö g é s n é l ,
gégebajoknál, gyomor- é s hólyaghurutnál
Karlsbad

JÁNOS

(Budapest

mellett)

Alapíttatott lööl-ben.
Az 1885. évi kiállításon «Nagy díszoklevél)) és
«Ferencz-Józ$ef lovagrenddel)), az 1904. évi veszprémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azonkívül számtalan kitüntstés és elismerés.
Készít kellemes és tömör hangú, legjobb és legújabb rendszerű orgonákat. Elvállal javításokat
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben vannak. Szolid munka és jutányos árak. Áz orgonák
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy
a gyár alapítása óta 400-nál több ú j orgona lett
megrendelve és készítve.

Árjegyzék

HORNYÁNSZKY VIKTOK CS. ÉS KIR. ÜDV AKI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.

és részletes
díjmentesen

35.671.

tervezet
kívánatra
küldetik.

PROTESTÁNS
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP
Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő:

Hirdetési d í j a k :
Két hasábos egész oldal . . . . 40 k o r .
Fél oldal
20 kor.
Negyed oldal
10 kor.
Nyolczad oldal
5 kor.

HAMAR

Megjelenik minden vasárnap.

ISTVÁN.

Előfizetési á r a :

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a hová a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendók.

Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 fillér.

T A R T A L O M . V e z é r c z i k k : Serkenj fel te, a ki aluszol! Hamar István.
— Közerkölcseink. Danóczy Antal.
—Iskolaügy: A
felekezeti középiskolai tanárság fizetésének állami kiegészitése. — T á r c z a : I. Szőnyi Benjámin — báró Ráday Gedeonhoz. II. Kármán J á n o s jenei prédikátor — báró Ráday Gedeonhoz. Molnár János.. — M i s s z i ó ü g y : Az egyesült skót
szabad egyház zsidó-missziója. H. I. — R é g i s é g : Adatok a heidelbergi egyetem magyarországi hallgatóinak névsorához.
— Egyház. — Iskola. — E g y e s ü l e t . — Gyászrovat. — K ü l ö n f é l é k — Hirdetések.

Serkenj fel te, a ki aluszol!
Szeptember 23—26. napjain tartotta meg* a
magyar római katholiczizmus 6-dik nagygyűlését
Budapesten. A ki e nagygyűléseket figyelemmel
kisérte kezdettől fogva, lehetetlen, hogy el ne
ismerje nemcsak azok nagy jelentőségét, hanem
azt is, hogy azok valóságos hódító erőt gyakorolnak hazánk vallásos társadalmi életében. A kicsiny
mustármag' terebélyes fává fejlődött rövid hat év
alatt, s ez a f a nemcsak kilombosodott, hanem
gyümölcsöket is terem és ágain sok égi madár:
sok életbevágó nagy kérdés talál menedéket.
A római katholikus sajtó-orgánumok boldog
büszkeséggel hirdetik a nagygyűlésnek mind külső,
mind belső sikereit. Sőt a profán sajtó is, a melynek eddig legnagyobb része közönnyel, vagy épen
ellenséges indulattal szemlélte ezeket a nagygyűléseket, az idén hangulatot változtatott és jóindulatú figyelemmel kisérte a tárgyalásokat.
Az örömöt, a mely a r. kath. sajtóban felhangzik, nem csodáljuk, mert akár a gyűlések
külső lefolyását, akár az azokon tárgyalt kérdések
fontosságát és gazdagságát tekintjük, el kell ismernünk, hogy az idei r. kath. nagygyűlés valóban
nagyfontosságú és nagysikerű volt.
„Univerzális volt az idei gyűlés — mondja
az „Alkotmány".— „Felkarolta korunk összes nagy
kérdéseit. Irányító útbaigazítást adott mindazon

t

kérdésekben, a melyekkel mi, a modern világban
forgó katholikusok szembe kerülünk. A szocziális
problémáknak egész komplexumával szemben állást
foglaltunk. A politikai vonatkozású katholikus kérdésekben is nyíltabb bátorsággal szólottunk. Régi
és soha el nem évülő kívánságainknak, az egyházpolitikai törvények revíziójának, a katholikus autonomia, a katholikus alapok és iskolák kérdésének
rendezését az összes katholikusok nevében követeltük. Megcsináltuk a szakosztályokban egy évre
való munka tervezetét. Ú j orgamzácziók alapítását
határoztuk el és vállalkoztunk arra, hogy a régieket
modern alapokon kiépítjük, szervezeteink kereteit
kitöltjük és összes akczióinkat kiterjesztjük a nép
széles rétegeire. Nagy haladást jelentett a mostani
gyűlés. Óriási léptekkel haladtunk a demokratikus
irány felé."
„A megoldandó feladatok egész komplexuma
szemünk elé tárult és plasztikus megvilágításban
szemlélhettük állapotainkat, olyan életbevágó kérdések dolgában, minők: a hitélet, az autonomia
ügye, a munkás és szocziális kérdés, a népiskolák
védelme, elemi és főiskolai oktatás, a népmissziók,
a helyes adakozás, a nőkérdés, a leánykereskedés,
alkoholizmus, gyermeknevelés, gazdasági, fogyasztási és hitelszövetkezés, az ártalmas ponyvatermékek ellen való védekezés, az oltári- és eucharisztikus-egyesületek, keresztény iskolatestvérek, a
népszövetség, az egyházi művészet, a kivándorlók

A 21,211/905. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k

és óvodák

padlói

,Fónagy-féle Dustiess'-szel portalanítandók
a

tUdövész

terjedésének

meggátlása

czéljából.

A rendelet

értelmében a szert

szétküldi

egyedül

a gyártó

czég:

IS ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt. jf
¥s

Övaliodjunk utánzatoktól*

Utasítások ingyen.

lelki gondozása, a vadházasságok, a hitvédelem a legközelebbi r. kath. nagygyűlés zöld asztalán
szervezése, a munkásegyesületek és lakások, sztrájk, is forogtak, elő nem kerülnek s. ennek következbékéltető-bizottságok, kispapok szocziális kiképzése, tében tárgyalásaik sablonszerűekké, szárazakká,
a fővárosi és vidéki katholikus sajtó és irodalom pro- érdektelenekké válnak, nemcsak a nagyközönségre,
pagálása, organizácziója, védelme, fejlesztése, munká- de még a gyűléseket alkotó tagokra nézve is. Szesainakanyagi fölkarolása, a keresztény vagyonszerzés retjük hangoztatni az „ecclesia semper reformari
elvei, a Szent-László-Társulat, a gazda és cseléd debet" nagy elvét; de csak hangoztatni, mert ezzel
viszonya, a modern erkölcsiség stb. stb." — mondja homlokegyenest ellentétben a szinte megtörhetetlen
az Egyházi Közlöny. Sőt ez utóbbi még hozzáteszi maradiság jellemez bennünket s ez a maradiság
ezt is: „Ez a nagygyűlés már nem annyira de- nemcsak belső adminisztrácziónkból öli ki a lelmonstráczió, csapatszemle vagy hadgyakorlat volt, ket, hanem elöli fogékonyságunkat ama kérdések
mint inkább lelkes, komoly és czéltudatos harczba- iránt is, a melyeket a haladó idő vet fel s
a melyeknek megoldásában tevékeny részt kellene
indulás".
vennünk,
ha azt nem akarjuk, hogy a szabadjára
S ez a lelkes, komoly, czéltudatos harczbahagyott,
vagy
irántunk ellenséges áramlatok által
indulás nem fejetlenül, hanem bölcs, tanult, a
harcz taktikáját igen jól ismerő vezérek intézése irányított korszellem átgázoljon felettünk.
mellett történik. Ott szerepeltek e nagygyűlésen
A lefolyt római katholikus nagygyűléseknek
nemcsak a „hecczkáplán"-oknak nevezettek, hoz- volt gondjuk arra, hogy megadják, az egyház
ván magukkal a vidéki segédhadakat, hanem a szelleme szerint, a hitéletnek a maga kielégíttetéfőpapi talár, az aranygyapjas-rend, a v. b. t. t., sét az eucharisztikus körmenet és az eucharisztikus
sőt a tényleges miniszterség díszeivel ékesítettek kongresszus által. Volt gondjuk arra, hogy a legis, jeléül annak, hogy a nagygyűlések által kitűzött határozottabb véleményt nyilvánítsanak a r. kath.
czélok megragadták a lelkeket fenn és alant, s egyház legvitálisabb: az iskolák, a serdülő ifjúság
hogy a r. kath. egyházi és világi társadalom min- egyházias nevelése, a r. kath. autonomia és az
den rétege kész egybeforrani a nagy czélok el- egyház állami segélyeztetése kérdéseiben. De volt
érésére.
gondjuk arra is, hogy — figyelembe véve az idők
Ezeket látva, bölcs dolog volna-e, ha, mint jeleit — behatóan foglalkozzanak a szocziális kéra strucz, fejünket a homokba dugnánk, s nem désekkel is. Nemcsak az összes r. kath. sajtókivánva látni, azt hirdetgetnénk, önmagunkat ál- orgánumok, de a szekuláris napilapok is konstatatva s másokat félrevezetve, hogy nem történt tálják, hogy az idei róm. kath. nagygyűlés a
körülöttünk semmi sem ? Avagy, ha fejünket nem szoczializmus jegyében folyt le, s hogy ez valóban
dugjuk el és meglátjuk azt, a mi történt és sejt- így van, a felől mi is bizonyságot tehetünk, végig
hetjük azokat, a mik történni fognak, bölcs dolog tekintve azokon a tárgyakon, a melyek a nagyvolna-e a leghevesebben tiltakozni és elkeseredett gyűlésén megvitatás alá kerültek.
harczot indítani?
S mi, magyar protestánsok, hol vagyunk ?!
Szerintem sem az egyik, sem a másik nem Csak késünk az éji homályban. Legfeljebb egyvolna helyes és bölcs dolog. A struczpolitikával egy fulmináns s a r. kath. egyházat támadó czikcsak önmagunkat tehetjük tönkre; a harcz és ket eresztünk meg; de többet nem teszünk. Vájjon
háború indításával pedig csak még súlyosabbá hihetjilk-e, hogy puszta adminisztrálás vagy puszta
tennők nemzetünknek amúgy is keserves életét, tiltakozás mellett nem maradunk inferioritásban a
a nélkül, hogy akár magunkon, akár a tényleges r. kath. egyház „lelkes, komoly és czéltudatos
harczba indulás"-ával szemben? A ki ezt hiszi,
állapotokon javítani tudnánk.
Mit tegyünk tehát? Azt, a mit róm. kath. az csak struczpolitikát folytat, de nem öntudatos,
atyánkfiai tesznek: induljunk komoly, lelkes, czél- nem hivatását ismerő protestáns!
A magyar római katholiczizmus, példát véve
tudatos munkára. Csak ezzel, egyedül ezzel hódíthatjuk meg igazaink becsülésére, védelmére, leg- (s ezt nyiltan elismeri!) a német római katholielső sorban sajat egyházunk tagjait, azután pedig czizmustól, új életre támadt, s a maga dogmatikai
sötét foltjait ügyesen leplezgetve, oly harczba inaz egész köz- és politikai társadalmat.
Sokszor felpanaszoltuk már, hogy bár birto- dult, a melyben, ha mi, protestánsok, észre nem
kában vagyunk annak, a mi egyházra nézve a térünk, az idők jeleit mérlegelni nem tudjuk s
legbecsesebb s a mit r. kath. atyánkfiai a legerő- meg nem tesszük kötelességeinket, — feltétlenül
sebben irigyelnek tőlünk: az autonómiának, — diadalmaskodni fog. Mert hiába hivatkozunk, talán
mégsem tudunk vele igazi életet s virágzást terem- joggal, azokra a hazafias és kulturális szolgálateni. Autonómiánk szervei puszta adminisztráló tokra, a melyekkel a múltban* a magyar nemzet
szervekké degenerálódtak, s gyűléseinken olyan és a magyar alkotmány fentartása és felvirágoznagy, életbevágó kérdések, mint a milyenek csak tatása tekintetében meghoztunk, ha a jelenben

visszavonulunk az égető nemzeti, szocziális és kulturális kérdések megoldásától. Az atyák érdemei
alapján nem igazul meg senki; az ősök szolgálatai
meg nem tarthatnak bennünket. Fenmaradásunk,
az állam, a nemzet részéről való megbecsültetésünk
csak úgy lehet, ha nem aluszunk, hanem munkálkodunk, azokkal az erőkkel, a melyek a Krisztus
evangélioinából áradnak ki, s a melyek, áthatva
egész egyházi életünket s kihatva a nemzeti, a
társadalmi életbe, megoldani segítenek azokat a
nagy kérdéseket, a melyeknek helyes megoldásától függ a nemzet élete. Degenerált, hivatását
betölteni nem képes szerv egy élő organizmusban
számbavehető szerepet nem játszhat soha. Ez a
természeti s egyszersmind a lelki élet örök törvénye, a mellyel szemben hasztalan az appelláta a
szerv régi hivatására és szerepére!
A VL-dik r. kath. nagygyűlés lefolyásából
tehát ne azt a tanulságot vonjuk el, hogy íme az
ultramontanizmus mily hódítást ért el néhány rövid
esztendő alatt; hanem azt, hogy ha élünk és élni
akarunk, mi protestánsok, akkor fel kell nyitnunk
szemeinket, s meglátva az idők jeleit, „lelkes,
komoly és czéltudatos harczba" kell indulnunk.
Máskülönben pedig, mint a felesleges szerv, szuperálva leszünk a magyar nemzet nemzeti és szocziális kifejlődésében — s ez lesz az, a mi, minden evangéliomi belső igazságaink daczára is,
feleslegessé teszen bennünket!
„Serkenj fel te, ki aluszol, és kelj fel a
halálból, és megvilágosodik néked a Krisztus!"
(Eph. 5:15.)
Hamar
István.

és osztályra, a műveltségre és foglalkozásra, hogy
a társadalmi élet egész körére kitérjedőleg lehessen feltüntetni közállapotainkat az erkölcs szempontjából.
Azonban ez alkalommal megelégszem azzal,
hogy a nagy általánosságra vonatkozólag csak
általános elveket és igazságokat említsek fel, a
melyek kiindulási pontul s egyszersmind bizonyságul fognak szolgálni azoknak, a miket elmondandó vagyok. Ilyen általános elv és igazság,
melynek a való élet által megbizonyított ereje
talán sohasem tűnik fel olyan szembetünőleg, épen
az ellentétben rejlő szemlélhetőség közvetlensége
által, mint a mi köz- és társadalmi életünkre
alkalmazva, hogy t. i. „minden állam támasza,
talpköve a tiszta erkölcs, mely ha megvész, Róma
ledől s rabigába görbed . . . "
Az állami közerkölcsiség bírálata kivül esik
ezúttal hivatásunkon. A társadalmi morál közállapotát már érinteni fogom, de csak azon mozaikszerűleg összegyűjtött tapasztalatok alapján, a
melyek a nagy társadalmi életet alkotó kisebb
tényezők életében tapasztalható. E tényezők között
pedig legfontosabb a család élete. A legfontosabb,
mert innen indul ki, innen nyer erőt későbbi
folyásában s ide tér vissza az egész emberi élet.
A családot sem a maga tulajdonképeni összetételében és leglényegesebb alkotó elemeiben vizsgálom első sorban. Az analízis útján a legalsó
elemekhez próbálok leszállni először, hogy a szinthezis útján megalkotható legyen úgy a családnak,
mint ennek alapján a társadalomnak a képe, a közerkölcsiség szempontjából.
A családnak — látszólag — legalacsonyabb
rendű s legkevésbbé lényeges alkotó eleme a cseKözerkölcseink.
lédség. A cseléd névnek a régi jó világban valami
Nem szándékom a magas erkölcs piedesztál- közvetlen, bizalmat keltő, szép és jó jelentése volt.
jára állva, a szent morál nevében ítélő szót hal- A családnak belső tagja, tehát hozzátartozó s így
latni korunk sok nagy erkölcsi fogyatkozásai felett. lényeges kiegészítő része volt. Maga a cseléd szó
Nem! A birói székbe üljenek mások. Azonban, a családnak lágyabb, szelídebb kiejtése, s a szümint a közélet megnyilatkozásának egyik igény- lők úgy hívták az ő gyermekeiket, hogy azok az
telen szemlélője —- nyert benyomásaim alapján —- ő „cselédjeik". Tehát a régi elnevezés mintegy
emberi kötelességnek tartom rámutatni egyes hibákra családtagot jelent. A régi cseléd hozzátartozott a
és fogyatkozásokra, a melyek káros következmé- családhoz. Mint a család tagja, annak javát akarta,
nyeik által igen sokszor kihatnak egész társadalmi annak javán dolgozott, annak boldogulásán örvendett. A gazda gondjainak terhét szívesen megéletünkre.
Midőn a közerkölcsökről van szó, látszólag osztotta s hűségesen és becsülettel hordozta. Hű
szólani kellene mindazon tünetekről és jelenségek- és igaz sáfár volt. Hűségének és becsületességéről, a melyek társadalmi, köz- és magánéletlinkben nek, jóindulatának és fáradságos munkájának jutalhellyel-közzel jelentkeznek, tekintet nélkül a fajra mát látta és találta a családfők és családtagok
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elismerésében. A jó szóban, melyben osztályrésze
volt. A leereszkedő részvétben, melyben öröme
tellett. A dicséretben, mely az érdem jutalma volt.
A jó bánásmódban, mely a szorgalmas munkának
és becsületes érzésnek természetes következménye.
Nem állítom, hogy minden cseléd ilyen volt;
de a nagy többségben ilyen szív és ilyen lélek
lakozott. E külső és belső körülmények összehatásának eredménye volt azután, liogv a gazda és
gazdasszony viszont megbecsülték a cselédet, mert
érdekeik és javaik liű sáfárját látták benne. Szívesen jutalmazták, örömmel emelték magukhoz.
A gyermekek nem önkényes szeszélyeik és kedvteléseik rabszolgáit látták a cselédekben, a kiknek
a parancsszóra megrettenni s a félelmes engedelmességre készen lenni kötelességük, hanem testvéreiknek, bizalmuk letéteményesének tekintették.
Ez volt az erkölcsi fejlettségnek az az állapota,
melyben csak a békés és boldog családi élet virágozhatott s melyre a megelégedés érzésével tekinthetett a letűnt időszakban minden becsületes lélek.
Úr és szolga, parancsoló és engedelmeskedő megtartotta az egymás iránt való kötelesség parancsait, s e parancsok megtartása tiszta harmóniát
létesített a család és a cseléd között.

írnám e sorokat. De nem írnám akkor sem, ha
másoktól mást hallanék. Azonban a kikkel találkozom, mindenkinek tele van a szája panasszal,
elégedetlenséggel! . . . Hogy a mai cselédekkel
nem tudnak boldogulni! Hogy kín és gyötrelem
velük az élet. Robotba, parancsszóra, ellenőrzés
mellett dolgoznak! Ha dolgoznak is, nincs benne
köszönet! És a többi! . . . Erkölcsileg, a szolgáknak az ő uruk iránt tartozó tisztelet és kötelesség parancsoló szavát tekintve, elszomorító jelenség mindez. De mit szóljunk ahhoz a tapasztalathoz,
hogy olykor-olykor egy-egy cseléd valóságos mételye és erkölcsi meggyilkolója a családi erkölcsnek
és tisztességérzésnek? Mit szóljunk ahhoz a szomorú tényhez, hogy ma-holnap nem lehet felfogadni cselédet, a nélkül, hogy a család le ne
mondjon arról a magas és szent érdekről, a melyet
tagjainak erkölcsi életéhez fűz ?! — Mit szóljunk
ahhoz, hogy már cselédet csak az erkölcsiségszent törvényeinek nyilt arczulcsapásával és naponkénti megcsúfolásával lehet szolgálattételre alkalmazni ? — Hova sülyedt erkölcsi életünk, ha már
a családot nem lehet másképen kiegészíteni, mint
a becsület és tisztességérzet nyilvános és alkuszerű meggyalázásával ? ! . . .

Ma már nem csekély irigységgel tekintünk
a régi letűnt időkre. A családról való régi nemes
és tiszta fogalmunk megvan ma is; de a cseléd
fogalma elvesztette a maga tiszteletreméltó eszményi jelentőségét. A cseléd ma már nem barátja,
nem jóakarója, nem munkás támasza a családnak,
hanem — sokszor — valóságos ellensége. Ma
már a cseléd nagyobb úr akar lenni, mint a gazdája. Nem neki parancsolnak, hanem ő parancsol.
A mai cseléd úgyszólván maga szakítja el magát
a családtól, midőn szembehelyezkedik azzal s nem
jóakaróját, nevelőjét, a helyesre tanítóját, hanem
erejének és vérének kiszipolyozóját s ennek fejében bérének fizetőjét látja abban. Ma már nem
azt nézi a cseléd, hogyan könnyítheti meg urának
gondját, hogyan szolgálhatja javát s mozdíthatja
elő boldogulását, hanem azt, hogy miként lesz rá
nézve könnyebb a munkának terhe, miként szerezhet a gazdának boszúságot, hogyan sokszorozhatja meg annak gondját, s azt nézi, hogy
örömszerzés helyett miként fizethet vissza a gazdának lustasággal vagy kártétellel. Hol van ma
a cselédek között a gazda javainak hü és igaz
sáfárja!! . . . Melyik cseléd törekszik ma már
arra, hogy a gazda elismerését kiérdemelje, hogy
a jó szóra méltóvá váljék, hogy a jó bánásmódnak, a dicséretnek, a barátságos magatartásnak
értékét a saját javára kellőleg méltányolja!! . . .
Ha akad is még elvétve ilyen cseléd, fehér holló
számba megy az! . . . Bizony, ha évek hosszú
során egyetlen ilyen cselédre akadtam volna, nem

Bizony senki sem csodálkozhatik, ha a család és cseléd közti viszony elvesztette a régi,
bensőségteljes, bizalmas és közvetlen jelleget, hiszen
pestist és dögvészes ragályt senki sem akar családjába beplántálni. A régi állapottal szemben nem
sokára — és már itt is van az az idő — oda
fejlődnek a viszonyok, hogy a két állapot közötti
ellentétet meg sem tudja érteni a távoli szemlélő
s nem tudja elképzelni, hogy a család és cseléd
közötti patriarkális viszonyból hogy fejlődtek ezek
a botrányos állapotok, a melyeknek súlyát mindnyájan érezzük. Erezzük annyira, hogy már-már
az erkölcsi törvények örök erejében vetett hitünk
kezd ingadozni.
De mielőtt az ítélő szót kimondanánk, vizsgáljuk meg a bajnak gyökérsz ál ait.
Danőczy

Antal.

(Folyt, következik.)

ISKOLAÜGY.
A felekezeti középiskolai tanárság fizetésének állami kiegészítése.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter a napokban
nagyfontosságú tervezetet küldött meg az iskolafentartó
egyházi hatóságokhoz, sürgős véleményezés végett. A
tervezet a felekezeti tanárság fizetésének az állami tanárokéval egyenlővé tételére, tehát oly dologra vonatkozik, a mit a felekezeti tanárság régóta sürget, a mit

egyházkerületeink, egyetemes konventünk és királyi szentesítés alatt levő zsinati törvényeink a tanárok megnyugtatására elvileg ki is mondottak, hogy t. i. a felekezeti
tanárság javadalmazása nem lehet kevesebb, mint a
hasonló fokú állami tanintézetek tanárainak fizetése.
Alább egész terjedelmében közöljük e szabályzatot, a
mely a tanári fizetés kiegészítését nem az 1883. évi
XXX. t.-cz. alapján kívánja eszközölni, a melynek alapján eddig minden középiskolai segélyezés történt, — sőt
nyíltan kimondja, hogy e fizetéskiegészítés egyáltalán
nem prejudikál az 1883. évi XXX. t.cz. 47. § a alapján
később kötendő állami szerződésnek, vagy a már megkötött szerződések későbbi revíziójának. A fizetéskiegészítés fejében az állam semmi befolyást nem kiván magának iskoláink életében, semmit nem kiván vissza
autonom iskolai jogainkból, csakis azt akarja biztosítani,
hogy a fizetéskiegészitésben részesülő tanárok államellenes agitáczióknak ne lehessenek apostolai. E szabályzat tehát egyenesen az 1848. évi XX. t.-cz. részleges
megvalósítása s ennek alapján a tanári fizetés kiegészítését nyugodtan fogadhatják még azon tanintézeteink
Debreczen, Sárospatak, Nagyenyed — is, melyek az
1883. évi XXX. t.-cz. értelmében nyújtott államsegélyt
idáig elutasították maguktól.
A szabályzat következőleg szól:
1. §•

A felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolai rendes igazgatók, rendes tanárok és rendes tornatanítók jelenlegi fizetése személyi pótlékkal az állampénztárból oly összegre egészíttetik ki, a minőt az állami
középiskolai igazgatók, tanárok és tornatanítók az 1893.
évi IV. és az 1904. évi I. t.-czikk alapján együttesen
élveznek.
2- §•

Ezen személyi pótlék fizetés természetével bír, és
azok számára, kiknek iskolai főhatósága, illetőleg községi
és törvényhatósági középiskoláknál a fenntartó hatóság,
folyamodványát ezen minisztériumhoz legkésőbb 1906. évi
deczember hó 15-ig benyújtja: 1906. évi július hó 1-től
számítva fog folyósíttatni.
Azon rendes igazgatók, rendes tanárok és rendes
tornatanítók számára azonban, kiknek iskolai főhatósága,
illetőleg községi és törvényhatósági középiskoláknál
fenntartó hatósága, a folyamodványt 1907. évi február
hava után nyújtja be: a személyi pótlék csak a folyamodvány benyújtását követő hó elsejétől számítva fog
folyósíttatni.
3. §.
A személyi pótlék egyénenként fog ugyan megállapittatni, azonban a felekezeti középiskoláknál az egyes
egyházi főhatóságok, illetőleg a szerzetesrendi főnökök,
kezeihez a hatóságuk alá tartozó összes középiskolákra
nézve egy összegben, -— a törvényhatósági és községi
középiskolákra nézve pedig az iskolafenntartó kezeihez
iskolánként egy összegben, naptári előleges félévi részletekben fog utalványoztatni.

4 . §•

Az, kinek kezeihez az összeg utalványoztatott, tartozik a személyi pótlékot előleges havi részletekben a
jogosultaknak kiszolgáltatni.
Az egész félévi összegről szóló és a jogosultak szabályszerűen bélyegeit nyugtáival okmányolt számadások
minden naptári félév végén — legkésőbb azonban a következő augusztus, illetőleg február hó végével — ezen
minisztériumnak bemutatandók.
5. §.
Egy közös főhatóság alá tartozó tanszemélyzet, a
személyi pótlék megállapítása szempontjából, egy státusnak fog tekintetni.
6. §.

Az 5. §. szerinti egységes létszámokon belül, az
állandóan alkalmazott rendes igazgatóknak fele a Vilik,
fele pedig a VlII-ik, — a rendes tanárok fele a VlII-ik,
fele pedig a IX-ik fizetési osztálynak megfelelően részesülnek személyi pótlékban.
A magasabb fizetési osztálynak megfelelő beosztásnál az illető minőségben megszakítás nélkül eltöltött
szolgálati idő az irányadó.
A rendes tornatanító a X-ik fizetési osztálynak megfelelő kiegészítésben részesül.
A nem állandóan alkalmazott igazgatók rendes tanári minőségük szerint részesülnek személyi pótlékban.
7. §•
Valamely alacsonyabb fizetési osztály illetményeinek
megfelelő személyi pótlék helyett a magasabb fizetési
osztály illetményeinek megfelelő személyi pótlék ez utóbbival egybekapcsolt állás üresedésbe jövetele napját követő naptári félév (január vagy július) első napjától kezdve
lesz esedékes.
8 . §.

Szerzetes-rendek által egészen vagy részben ellátott
középiskoláknak a rendhez tartozó igazgatói és rendes
tanárai után rendkívüli segély, illetőleg személyi pótlók
gyanánt évi fixösszeg utalványoztatik, olykép, hogy a
szerzetes-rendi tanároknak jelenlegi fizetése — a fizetési
osztályoknak megfelelő beosztás mellőzésével — a IX. és
VIII. fizetési osztályok 2-ik és 3-ik fokozatának megfelelő összegek átlagára egészíttetik ki. A természetben
bírt teljes ellátás évi 1200 koronának tudandó be.
9. §•
Arra nézve, hogy a személyi pótlék eltávozás, lemondás, nyugdíjazás, halálozás, egy évnél tovább tartó
szabadságolás vagy más esetben mely nappal szüntetendő meg, továbbá a szolgálati idő beszámítása, annak
megszakítása s egyéb e körül még felmerülhető kérdésekre nézve: az állami középiskolai tanárokra e részben
fennálló szabályok analógiája irányadó.
Csak az egyfolytában eltöltött szolgálati idő számítható be.

1 0 . §.

Az iskolai főhatóságok, illetőleg fenntartók, kötelesek a tanszemélyzetben és ennek fizetési viszonyaiban
előforduló minden változást a minisztériumnak, kellő okmányokkal fölszerelve, haladéktalanul bejelenteni, hogy
a személyi pótlék újabb megállapitása iránt intézkedés
történhessék.
11. §.
Minden első megállapításnál a következő okmányok
mutatandók b e :
1. Az illető iskolai főhatóság, illetőleg fenntartó
hatóság folyamodványa.
2. Születési bizonyítvány (keresztlevél).
3. Középiskolai tanári oklevél, vagy az 1883 : XXX.
t.-cz. alapján nyert jogosítás.
4. A megválasztást, illetőleg alkalmazást, annak
időpontját és minőségét előtüntető okmány.
5. Pontos kimutatása és igazolása annak, hogy jelenleg minő illetményeket élvez és ezeket honnan kapja
az illető.
12- §•

Rendkívüli segélyben, illetőleg személyi pótlékban
csak oly középiskola rendes igazgatója, rendes tanárai
és rendes tornatanítója részesíthetők, melynek iskolai
főhatósága a jelen ideiglenes szabályzatot magára nézve
kötelezőnek elismeri. Nem szükséges, hogy ez kifejezetten megtörténjék, elegendő, ha a tanszemélyzetnek személyi pótlékban való részesítéséhez a maga részéről
hozzájárul, illetőleg ezt elfogadja.
13. §.
Azok, a kik az első megállapítást akár a beosztás,
akár a pótlék magassága szempontjából vagy más tekintetben is sérelmesnek vélik: az ellen három hónapon
belül ezen minisztériumhoz felfolyamodhatnak.
14. §.
Az első megállapításkor bűnfenyítő avagy fegyelmi
eljárás alatt álló igazgató, rendes tanár vagy rendes
tornatanító, míg az eljárás befejezést nem nyer, személyi
pótlékban nem részesíthető.
A mennyiben a bűnfenyítő vagy fegyelmi eljárás az
illető felmentésével végződik, személyi pótléka 1906. évi
július hó 1-től, illetőleg a 2. §. második bekezdésében
megállapított határnaptól kezdve fog folyósíttatni. Ha
azonban az ítélet elmarasztaló, a 15. §. az irányadó.
15. §.
Az igazgatók, tanárok s tornatanítók elleni bűnfenyítő vagy fegyelmi eljárás esetében szükséges felfüggesztés, valamint az eljárás eredményét képező büntetés vagy felmentés hatálya tekintetében, illetőleg ezen
személyi pótlékra való következményei szempontjából,
azonos az állami tanári személyzetre nézve fennálló törvényekkel és szabályokkal.

16. §.
Nem részesülhet személyi pótlékban s ha részesült,
elveszti, a ki államellenes magatartást tanúsít s e miatt
büntetőbírósági ítélettel vagy fegyelmi úton el lett marasztalva.
Mi tekintendő államellenesnek, azt az 1893.: XXVI.
t.-cz. 13. §-ának utolsó bekezdése határozza meg.
17. §.
Ha személyi pótlékban részesülő igazgatót, tanárt
vagy tornatanítót büntetőbírósági ítélettel szabadságvesztésre ítéltek, vagy ha ellenük ezen minisztérium előtt
állásukhoz nem méltó súlyos erkölcsi vétség vagy államellenes magatartás miatt alapos panasz emeltetik: ezen
minisztérium az illetékes iskolai főhatóságot a fegyelmi
eljárás megindítására, a vádirat másolatának megküldése
mellett, felszólítja.
18. §.

Ha az iskolai főhatóság fegyelmi határozata az
illető igazgatót, tanárt vagy tornatanítót a panasz alapos
volta daczára felmenti: ezen minisztériumnak jogában áll
a rendelkezésére álló adatok alapján az ügyet ezen minisztérium kebelében felállított fegyelmi tanács elé terjeszteni és ennek javaslatára esetleg a személyi pótlékot
megvonni.
A fegyelmi tanács javaslatára hozott határozat
indokaival együtt az illető iskolai főhatósággal közöltetni
fog és ennek, illetőleg az érdekeltnek jogában áll, kifogásainak előadása mellett, a miniszterhez három hónapon
belül felfolyamodással élni, mely felfolyamodás újabb
tárgyalás alá vétetvén, az ügyben végérvényes határozat
fog hozatni.
A végérvényes határozat az illető iskolai főhatósággal egész terjedelmében szintén közöltetni fog.
19. §.
Ha azonban az iskolai főhatóság, a felszólítás daczára (17. §.), az illető igazgató, tanár vagy tornatanító
ellen a fegyelmi eljárást folyamatba nem tette, ezen
minisztérium, a felszólítás kézbesítésétől számított három
hónap elteltével, a 18. §-ban jelzett eljárás szerint, a
személyi pótlék esetleges elvonása iránt határoz.
20. §.
A jelen ideiglenes szabályzat nem prejudikál az
iskolafenntartókkal a középiskoláknak az 1883.: XXX.
t.-cz. 47. §-a alapján való segélyezése, illetőleg ennek
módja tekintetében történt megállapodásnak, vagy már
megkötött és még megkötendő szerződések intézkedéseinek, illetőleg a már megkötött szerződések revíziójának,
sem pedig az új szerződések vagy szerződési revíziók
alkalmával ezen minisztériumnak fenntartandó tanszékek
számának.

21. §.
Ezen ideiglenes szabályzat értelmezése és végrehajtása körül felmerülő minden vitás kérdésben a végső
döntést ezen minisztériumnak fenntartom.

II.

TÁRCZA.
i.

Szőnyi Benjámin — báró Ráday Gedeonhoz.
Tekintetes Úr! Kegyes jó Uram!
Nagy hálátlanság volna bennünk, ha az Úrnak,
szegény, Czéhbéli Mester embereinknek a' több édes
Hazánkbéli Reformátusokéval egyaránt köz nyavalyás
ügyében lett kegyes bó tekintését, és tsekély instantiájoknak meg nézellését, 's igen igen bölts modificatióját
köszönetlen hagynánk. Nagyobbat nem mondhatunk, minthogy az illyen Caussának fő Patrónusa, a' Menybéli
Isten áldja meg Tekintetes jó Urunkat érette. Mi is
egész Ekklésiástúl szivünkön tartani fogjuk, és tellyes
tehettségünk szerént meg hálálni és szolgálni el nem
felejtyük, kívánván addig is 's az után is, hogy az
Urat, a' Tekint. Asszonynyal, és Ur-íival a' maga ditsősségére és nyögő Ekklésiáink vigasztalására sokáig éltesse
és virágoztassa.
Megvallom én, kinek ez irás eommittaltatott, és
ki azon instantiátskát concipiáltam, hogy ahoz szokott
nem lévén, a' kigyói prudentiát talám nem mindenekben
tudtam observálni, mellyeket már az Urnák e' dologban
is széles és elmés experientiája és correctiója helyre
hozott. Ugyan tsak én ex pio in Relligionem.zelo tselekedtem, hogy az urgens argumentumokat az Isten beszédének armamentáriumából élesíteni kívántam ; de azután
az Urnák bölts Correcturáját látván, magam is az Urnák
kegyes gondolatira tértem. Három négy sor auctiotskát
vettem tsak, reménylvén hogy talám nem lésznek az
Urnák hypothesise ellen valók; Ezt is pedig tsak azért,
hogy szegény edgyügvü Mester embereink, nem tudván
mitsoda édesből jöhet keserű, a citatiok mellett igen
kívántak vólna maradni, és hogy kedvek tellyen ebben
is, tsak két locusotskát sine omni citatione a matéria
contextusában igen taeite a' mint tudhattam, bé tsúsztattam. Igen igen kérem nagy alázatossággal a' Tek.
Urat hogy ezen tsekély studiumomat jóra magyarázni
méltóztasson. Mivel pedig szegény Mester embereink
mind eddig is nem tudják mitsoda canalisokon fog tzéllyára menni instantiájok; ahoz képest dolgaiknak tovab
való eléb vitelét is Isten után, az Urnák kegyes tanáts
adásaira bizván alázatos bizodalommal, Maradtam Hód
Mező Vásárhely 5-a Januarij 1762
az Úrnak, Tekintetes jó Uramnak
alázatos szegény szolgája
Szőnyi Benjámin, Precl: egész
Ekklésiánk képében, m. p.

Kármán János jenei prédikátor — báró
Ráday Gedeonhoz.
Tekintetes Ur Fő Curátor Urunk, nekünk kegyes
Pátronus Urunk és Atyánk 1
A midőn várnánk sok háborúsagaink után békességünket : akkor ujabban megzavarta T. Kovács Uram,
mely miatt kéntelenittetünk most ujabban búsítani a'
Tekintetes Urat. Ugyanis kegyelmes Herczegünk mostanában jószágait járván, ő kigyelme Instancziát adott
ellenünk; mellyen ő Herczegsége nagyon meg indúlt,
ezt mondván reá (a mint mások hirül hozták) a' Jeneiek
az én jobbágyim, az én földemen laknak, az én földemen van a' Templom és Parochia; hogy merték ők ezt
cselekedni az én hírem nélkül. Ezt meg halván, más
nap mi is irtunk magunk mentségire egy kis Instantiát,
fel tévén benne, hogy tudtára volt ő Herczegsége Tisztyeinek, mert mikor a háborúság kezdődött, akkor Director
T. Jeszenák Úr előtt meg fordúlt ez a dolog és a' változáson meg egyezett. Azólta pedig mint Ekklesiai dolog
meg fordúlt Ekklésiáink Elöljárói előtt, nevezetesen Méltóságos Beleznai Úr előtt, mint Felséges Király Asszonyunktól confirmált Fő Curátor Urunk előtt, 's a' Méltóságos Úr is meg egyezett a' változásba; és az újj Pap
bé hozásba az Dominiumunkba való Tisztek, sőt addig
bó sem vittük, mig a' Tiszttartónak nem repraesentáltuk. Ezen instancziát adták kezébe ő Herczegségével
levő Administrátor TJrnak, a ki nekiek állott elöszször
embereinknek és meg rakta, hogy ollyan emberek, kik
tizen, tizenketten egybe gyűlvén, egybe ki vetik a'
Papot, és azt hányta nekik, hogy merték az ő híre nélkül bé vinni az újj Papot, Az Instancziát megolvasván,
a' midőn látná, hogy T. Jeszenák Úrról vagyon emlékezet benne, azt felelte : Jeszenák Úr a' Pap dolgába
semmise, én vagyok egyedül ő Herczegsége jószágába,
a' kinek engedelme nélkül, Papot bé vinni nem szabad.
Azután Méltóságos Beleznai Fő Curátor Úrról való emlékezetre érvén, 's meg kérdezvén mellyik, azt felelte:
Méltóságos Beleznai Urat jól esmerem, tudom derék
ember, jó ember, de ő Herczegsége jószágába Beleznai
Ur sem adhat Papot. Utollyára azt mondotta. Ha ki tettétek, tudom hogy kellett okának lenni, ennek most
vége nem lesz, hanem Dominális széken meg vizsgálom,
ott el válik dolgotok; de a' mostani Papotokat Jenei
Papnak nem esmérem. Melly szavaival szarvat emelvén
T. Kovács Uramnak, már most még jobban utánna van,
és bizik 's hirleli hogy újra bé tétetik a' Jenei Parochiába. Melly bajunkat közlöttük Losontzon T. Senior
Urunkkal, és az ő kigyelme tanácsa mellett, folyamodtunk ezen ügyünkben a' T. Úrhoz Fő Curátor Urunkhoz, bölcs tanácsával méltóztasson bennünket segíteni,
hogy annak idejében tudhassuk magunkat menteni és
igazítani. Mi is ha a' Felséges Isten békességünket meg
állítja, hozzánk való szívességét, körülöttünk való szolgálatját ez Istenes dologban, terjesztjük könyörgéseink-

ben a' Felséges Isten eliben, 's a T. Úrnak 's egész
Úri házának, országunk 's Ekklesiáink hasznára való
békességes megmaradásáért, virágzásáért, könyörögni el
nem múlatjuk. Ezekkel magunkat kegyes indulatiban
ajánlván
Maradunk
a' Tekintetes Úrnak Fő Curátor Urunknak
D. Jenő 1775. 25 Junii.
alázatos szegény szolgái
a' Jenei Ekklesiákk tagjai és azoknak mostani
Prédikátora Kármán János m. k.
A Ráday-könyvtár levéltárából közli:
Molnár János.

MISSZIÓÜGY.
Az egyesült skót szabad egyház zsidómissziója.
„ . . . Menjetek Izrael házának eltévelyedett juhaihoz . . . prédikáljatok és ezt mondjátok : elközelített a
mennyeknek országa. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat
tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek..."
Ézzekkel a szavakkal bocsátotta el az Úr a tizenkettőt,
első missziói útjára. Sem nem a pogányokhoz, sem nem
a samaritánusokhoz küldte őket, hanem Izrael házának
eltévelyedett juhaihoz, mert Izrael népe volt hivatva
legelső sorban arra, hogy az Isten országa javait birtokába vegye. A keresztség rendelésekor már másként
hangzik az Úr parancsa: „Elmenvén, tegyetek tanítványokká minden népeket11. A két ízben adott parancs
eltéréséből s a gonosz szőllőmunkásokról és a királyi
vendégségről szóló példázatokból látszik, hogy az Úr
ítélete szerint; az evangéliommal szemben tanúsított
elutasító magatartás következtében, elvesztette a zsidó
nép az istenországához való előjogát. De nem örökre,
hanem mint Pál mondja, csak addig, míg a választott
pogányok száma betelik, mert az Isten szereti ezt a
népet az atyákért, s az Istennek ajándékai és az ő
elhívása olyanok, hogy soha azokat meg nem bánja.
Mindezekből következik, hogy a keresztyénség
missziói munkájának nem csak a pogányokra kell kiterjednie, hanem Izrael háza eltévelyedett juhaira is. És
az az egyház, a mely ezt a munkát feladatai közé iktatja,
csak a legnagyobb tiszteletet érdemli, mert a Krisztus
parancsolatát teljesíti és az istenországa teljes megvalósulását segíti elő.
A zsidók megtérítésén munkálkodó egyházak legelső helyén áll a velünk, magyar protestánsokkal oly
kedves testvéri viszonyt fentartó „Egyesült Skót Szabad
Egyház", a mely, egyéb állomásain kívül, hazánk fővárosában is tart fenn egy szépen virágzó és áldásos
hasznú missziót. Végzett munkája tehát nem lehet előttünk érdektelen. S hogy még közelebbről is megismerkedjünk vele, a zsidó-misszió bizottságának 1905. évi
jelentése alapján elmondok felőle egyet s mást. Talán-

talán még mi is felbuzdulunk hasonló munka végzésére
(— hiszen terünk volna reá bőven ! —), vagy legalább is
arra, hogy az egyesült skót szabad egyház nemes törekvéséhez segedelmet nyujtsunk.
Az egyesült skót szabad egyház jelenleg őt missziói
állomást tart fenn, és pedig: Budapesten, Konstantinápolyban, Tiberiásban, Safedben és Hebronban. A budapesti misszió fennáll 1841, a konstantinápolyi 1842,
tiberiási 1883, a safedi 1889, a hebroni 1893 óta. Legrégibb tehát köziilök a budapesti, a melynek megható
története, azt hiszem, ismeretes már az olvasók előtt.
Az egyes állomások missziói személyzete a következő. Budapesten van 2 missziói lelkész, 3 férfi- és 4 nőtanító, 1 evangelista, 1 kolportőr és 1 ágens, összesen
12 személy. Konstantinápolyban van 1 missziói lelkész,
1 orvos misszionárius, 2 férfi-segédorvos, 2 férfi- és 10
nőtanító, 1 evangelista, 2 ágens, összesen 19 személy.
Tiberiásban van 1 missziói lelkész, 1 prédikátor, 1 orvosmisszionárius, 3 férfi- és 6 női orvos-segéd, 1 férfi- és
2 nőtanító, 1 lector, összesen 16 személy. Safedben van
1 orvos, 2 női orvos-segéd, 1 férfi- és 5 nőtanító, 1 evangelista, 1 kolportőr, összesen 11 személy. Hebronban
van 1 orvos, 1 férfi- és 4 női orvos-segéd, összesen 6 személy. A missziók összes személyzete tehát 64 tagból áll.
A fő állomásokon fentart a misszió 6 angol és
hazai nyelvű, 1 hazai nyelvű iskolát, a melyekben
1905-ben 939 gyermek nyert oktatást. A konstantinápolyit
kivéve, minden állomáson van a rendes iskolákon kivül
vasárnapi iskola, a melyekben 23 tanító 294 gyermeket
oktatgatott Isten igéjére. Budapesten és Konstantinápolyban gyermek-otthonokat is tartanak fenn, a melyekben
4 felügyelő gondjai alatt 57 gyermek talált ellátást.
A missziói állomások közül legközelebbről érdekelhet bennünket a budapesti, azért erről egy kissé részletesebben szólok.
A misszió élén, a mióta dr. Moody András nyugalomba vonult, Webster Jakab lelkész áll, a kiben egy valóban buzgó s irántunk, magyarok iránt nagy rokonszenvvel
viseltető embert tisztelhetünk. A budapesti misszió kezdetben egészen német nyelvű volt, mert hiszen a mult
század 40-es 50-es éveiben, azt lehet mondani, m&ga az
egész főváros inkább német nyelvű volt, mintsem magyar,
különösen pedig abban az elemében, a mely között a
missziói munka megindult. Dr. Moody András idejében
azonban, a mult század 90 es éveiben, egy néhány buzgóbb ref. káplán és katecheta közreműködésével, már
magyar beszédek is felhangzottak a misszió vallásos
estélyein, sőt nem sokára már magyar segédlelkészt is
vett maga mellé a derék s a magyar nyelvet is egészen
jól megtanult Moody András A főváros magyarosodásával
együtt magyarosodott a misszió, nemcsak vallásos összejöveteleinek előadásaiban, hanem a Hold-utcza 17. sz.
alatt levő iskolájában is, s ma már nemcsak, hogy nincs
a missziónak egyetlen alkalmazottja sem, a ki magyarul
nem tudna, de iskolája is egészen magyar. Sőt, belátva
a nyelvi tekintetben való helyzetváltozást, a missziói

bizottság egy magyar lelkészi állást is szervezett a mult
évben és arra Forgács Gyula kőbányai ref. helyettes
lelkészt hívta meg. Maga Webster Jakab vezető lelkész
is alig néhány év alatt egészen'megtanult magyarul s
immár egészen magyarrá vált környezetével, derék tanítóival és tanítónőivel nemcsak az evangéliom hirdetésének,
hanem a magyar kulturának is egyik előharczosa a fővárosban. Ebben én részemről nemcsak a viszonyokhoz
való bölcs alkalmazkodást látom, hanem annak a szeretetnek a megnyilatkozását is, a mellyel a skót szabad
egyház s annak budapesti zsidó-missziója, irántunk, magyarok és különösen magyar reformátusok iránt viseltetett és viseltetik. A budapesti ref. egyháznak nem
egyszer volt már baja német leányegyházával; de arról,
hogy a skót misszióval valaha csak a legkisebb baja
lett volna, nincs tudomásom.
S ennek a derék missziónak s derék vezetőinek
nemcsak abban a tekintetben tartozunk köszönettel,
hogy a főváros zsidósága között az evangóliomot hirdeti,
hanem más tekintetben is. A skót szabad egyháznak, a
budapesti zsidó-misszió révén a magyar ref. egyházzal
való érintkezése tette lehetővé, hogy mintegy 30—35
esztendő óta minden évben egynéhány magyar ref.
theologus tanulhat, a missziói bizottság segítsége mellett,
az edinburghi theologián. S ez az érintkezés eredményezte
azt is, hogy a skót bibliaterjesztő-társaság és a traktátus-társaság depókat állított fel a fővárosban és a sok
ezer biblián kivül sok százezer jó, evangéliomi szellemű
iratkát hozott Magyarországon forgalomba.
Ha tekintetbe vesszük mindezeket, lehetetlen, hogy
tisztelettel s hálával ne viseltessünk a skót szabad egyház és annak budapesti missziója iránt. Működését mindig
rokonszenvvel kisérte e lap s kisérni fogja ezután is.
Vajha ne csak ezt tehetné, hanem feltámaszthatná iránta
az áldozatkész rokonszenvet olvasóiban is.
Mert az ilyen rokonszenvre a misszió nemcsak
érdemes, hanem egyenesen reá is szorul. Áz évi számadásokból látom, hogy a misszió pénztára már évek óta
deficzittel küzd, a minek következtében nemcsak hogy
fejlődni nem képes, hanem egyenesen arra van kényszerítve, hogy működését szűkebb korlátok közé vonja.
Vájjon mi, magyar protestánsok, ha már magunk nem
folytatunk sem zsidó-, sem pogány-missziót, nem tehetnénk-e meg, hogy a skót szabad egyház nemes munkáját támogatnánk?! Én azt hiszem, hogy lenne erre is
erőnk, ha megvolna bennünk a buzgóság és a jóakarat.
A budapesti misszióban az 1905-dik év folyamán
15 felnőtt zsidó, egy zsidó gyermek és egy nazarénus
kereszteltetett meg, s a mint a jelentés mondja, örvendetes érdeklődés konstatálható az evangéliom iránt a
budapesti zsidóság körében.
Nagy segítségére szolgál a missziónak a hold-utczai
elemi iskola és az ugyanott berendezett gyermek-otthon.
Az iskolába 1905-ben 205 gyermek tanult. A női segítőegyesület által leányok számára fentartott iskolának
153 növendéke volt s ezek között 53 zsidó. A leány-

otthonban 20 leányt (közöttük 16 zsidót) és 3 kis zsidó
fiút gondoztak. A vasárnapi iskolákat 175 gyermek
látogatta.
Az intézmények azonban, bármily helyesek és hasznosak legyenek is, csak akkor tölthetik be hivatásukat,
ha odaadó, buzgó emberek töltik ki annak kereteit.
Ebben a tekintetben is szerencsés a budapesti misszió,
a mennyiben nemcsak a két lelkész érti a dolgát s nem
sajnálja a fáradságot, hanem ott állanak oldaluk mellett
teljes buzgalommal a tanítók és a tanítónők is. A
régebbi erőket újabbak váltják ugyan fel, részint nyugalomba vonulás, részint elhalálozás folytán, de az újabb
erők is a legnagyobb odaadással szolgálják nemes hivatásukat és pedig nemcsak szorosan az iskolában, hanem
a férfiak a vallásos estélyeken, a vasárnapi iskolákban,
az énekkar és az esti tanfolyamok vezetésében, a nők
a nőegyesületben, a gyermek-otthonban, a vasárnapi iskolákban, az angol nyelvi tanfolyamokban stb.-ben is. A
jelentés, habár rövidre fogva, a munkának mindezen
ágairól beszámol, s ha ezeken végig tekintünk, szinte
csodálat fog el bennünket a felett, hogy ez a maroknyi
kis csapat mi mindenre képes. Bizony méltán példát
vehetnénk tőlük. Ha mi, nagyobb erővel s nem oly
nehéz mezőn dolgozva, csak megközelítő elevenséget
tudnánk is teremteni gyülekezeti életünkben, mennyivel
más képet mutatna egyházunk külső és belső állapota!
Ne áltassuk magunkat azzal a kifogással, hogy ez
csak skótnak való ; mert bizony az Isten igéje, az Isten
országa „mindeneknek" való, s annak érdekében dolgozni
minden hívőnek szent kötelessége. Az önáltatás helyett
induljunk inkább munkára s ne nézzük tétlenül, hogy
helyettünk mások dolgozzanak!
H. I.

RÉGISÉG.
Adatok a heidelbergi egyetem magyarországi hallgatóinak névsorához,
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EGYHÁZ.
Lelkészválasztások. A budapesti tót ajkú evangélikus gyülekezet, a néhai Bachát Dániel elhunytával
megüresedett lelkészi állásra egyhangúlag Morhács Márton mosóczi lelkészt, a túróczi egyházmegye esperesét
választotta meg. — A lajosJcomáromi evang. gyülekezet
Schád Boldizsárt, eddigi adminisztrátorát választotta meg
lelkipásztorává. — A tornallyai ref. gyülekezet a Nagy
Pál esperes elhunytával megüresedett lelkészi állást
Csabay Pál balogi lelkésszel, az egyházmegye új esperesével töltötte be.
Templom-jubileum. A svábóczi evang. gyülekezet
temploma a folyó hónapban éri meg felszentelése századik évfordulóját. Ezt a napot a gyülekezet meg fogja
ünnepelni s akkor avatja fel közadakozásból beszerzett
ú j harangját is. A gyülekezet örömében, a mint halljuk,
Zelenka Pál püspök is részt fog venni.
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Nemes adomány. Holitscher Károly csetényi földbirtokos, szept. 4-én történt esküvője alkalmából 1000
koronás alapítványt tett a csetényi ref. egyház javára.
Az alapítvány évi kamatai kizárólag egyházi és iskolai
czélokra fordítandók.
Templomszentelés. Az ipoly-magyari (Négrádm.)
evang. gyülekezet szept. 16-án szentelte fel 7000 koronával renovált templomát. A felszentelést dr. Baltik Frigyes
püspök végezte. Az alkalmi egyházi beszédet Hrk János
alesperes tartotta; az úrvacsorát Balezó Lajos ozdini
lelkész osztotta ki; két újszülöttet pedig Bodnár Sámuel
budaszállási lelkész keresztelt meg.
Egyházkerületi gyűlések. Az erdélyi ref. egyházkerület ülését az elnökség november 10. és következő
napjaira Kolozsvárra, — a tiszántúli ref. egyházkerület
közgyűlését pedig nov. 13. és következő napjaira Debreczenbe hívta össze.
A Iíálvineum és a Kálvin-tér szabályozása. A
Kálvineum tervével kapcsolatban a budapesti ref. egyház
elöljárósága azzal a kérelemmel fordult a főváros tanácsához, hogy miután a tervezett épület csak úgy fizetheti
ki magát, ha benne bérlakások is lesznek, — törölje a
város azt a telekkönyvi korlátozást, a mely szerint a
Kálvin-téri telken kizárólag csak egyházi és iskolai czélokat szolgáló épület emelhető. Az egyháznak e tervbe
vett építkezése, valamint a IX. ker. elöljárónak arra
vonatkozó előterjesztése, hogy a város építtessen a Kálvin-tér és a Ráday- (a régi Soroksári-)utcza sarkán fekvő
telkén egy modern bérpalotát, újra szőnyegre hozta a
Kálvin-tér, Lónyay-, Oroszlán- és Ráday-utczák által
határolt területnek néhány év előtt pengetett, de kivihetetlennek bizonyult rendezése kérdését. A rendezésre
nézve Devecis Ferenez műszaki tanácsos két alternatív
tervet dolgozott ki. Az egyik radikálisan akarja megoldani a kérdést. A Ráday-utczát 13 ölre, az Oroszlánutczát 8 ölre, a Vámház-körút betorkolását 16 öl szélesre
tervezi. A tér mostani ovális kiképzését megtartja, de a
ref. templom Kálvin-téri homlokzatából nagy darabot levág s a templomot másként helyezi el. A másik terv
jobban alkalmazkodik a meglévő viszonyokhoz. A Rádayutczát az is 13 ölre szélesítené, de az Oroszlán-utcza
csak 6 öl lenne, a templom megmaradna a mostani helyén, s csak egy szárnyépülettel bővítenék ki. A középítő-bizottság szept. 28-án tartott ülésén tárgyalta a
terveket s Kun Gyula tanácsos indítványára kimondta,
hogy elvben elfogadja azt a tervet, a mely a meglevő
állapotokhoz alkalmazkodik. Mielőtt azonban tovább mennének, kérdezzék meg a ref. egyházközséget, hogy a
tervezett szabályozás után megmaradt területen meg tudja-e
építeni a Kálvineumot. A Ráday-utczát pedig ne szélesítsék ki, mert az utczában nagyon sok új ház van s a
szabályozást egy évszázad alatt is alig tudnák végrehajtani. Magokat a szabályozási terveket nem láttuk; de
nem hisszük, hogy a budapesti ref. egyház akár egyiket,
akár másikat is elfogadhatná. A mérsékeltebb szabályozást
czélzó tervezet szerint is egészen hasznavehetetlenné
válnék a teleknek az Oroszlán-utcza felé néző része;
már pedig, hogy a Kálvineum méltó elhelyezést nyerhessen, a végre épen a telek nagyobbítására volna szükség.
Az egyház tehát szerintünk csak olyan feltétellel mehetne
bele a szabályozásba, ha az Oroszlán-utcza felől szenvedett telekcsonkítás helyett a templom bal oldalán, a
mostani Rottenbiller-ház helyén nyerne megfelelő területkárpótlást. Sőt tovább megyünk még ennél is. Akkor, a
mikor a budapesti ref. egyház egy olyan monumentális és
csaknem teljes egészében egyházi és iskolai czélokat szol
gáló építkezésbe akar belemenni, mint a milyen a Kál-

vineum, akkor — tekintettel arra, hogy a főváros bőkezűen
nyujt ingyen telkeket és százezer koronákra, sőt milliókra
menő segedelmeket a római kath. egyháznak — joggal
elvárhatná az egyház, hogy a Rottenbiller-ház kisajátításával jelenlegi telke megnagyobbíltassék a főváros
áldozatkészségével. A Kálvineum terve ügy is azért nem
talált egy részben kedvező fogadtatásra a kerületekben,
mivel kicsinynek ítélték a telket. A most újra szőnyegre
hozott szabályozási tervekkel kapcsolatban tehát törekedjék
arra a budapesti ref. egyház elöljárósága, hogy ne csak
terület-csonkulást ne szenvedjen, hanem épen újabb területeket nyerjen. S ha így a terület megfelelő leend a
Kálvineum felépítésére, akkor azt is remélhetjük, hogy
az egyház meg fogja ahoz nyerni az egyetemes egyház
segítségét is.
Kegyeletes ünnepély. A Washington-szobor leleplezésére Amerikából hazajött reformátusok egy része,
élükön Csutoros Elek klevelandi és Kovácsi Kálmán
kanadai lelkészekkel, szept. 29-én szép ünnepély keretében megkoszorúzták Debreczenben a gályarabságot
szenvedett protestáns papok és tanítók emlékoszlopát.
Az ünnepély délelőtt tíz órakor kezdődött, a főiskolai
énekkar megnyitójával. Balogh Ferencz theologiai tanár
megnyitó beszéde után Csutoros Elek klevelandi ref. lelkész szép beszéd kíséretében az amerikai magyarok nevében megkoszorúzta az emlékoszlopot. A hatalmas babérkoszorú széles selyemszalagján a következő fölírás áll:
„The Reformecl Church in the U. S. pittsburgi egyházkerületébe tartozó református egyházak, a gályarabok
emlékének, hálájuk és kegyeletük jeléül11. Ezután Kovácsi
Kálmán elszavalta A gályarabok czímű ódáját. Végül a
főiskolai énekkar alkalmi éneket adott elő.
Az atyafiak szerénysége és tolerancziája. Ez alatt
a czím alatt oktatgat bennünket, protestánsokat szerénységre és tolerancziára a Religio legutóbbi száma, abból az
alkalomból, hogy a dunántúli evang. egyházkerület közgyűlése egész őszintén kijefentette, hogy a kormány által kilátásba helyezett 3 millió államsegély csak morzsaléka annak
a mit jogosan várhatunk; továbbá, hogy Mocsáry Lajos
egy legközelebb tett politikai nyilatkozata keretében
intolerancziának minősítette gróf Zichy Nándor ama
kijelentését, hogy a protestantizmus több kárt tett Magyarországnak, mint a török és tatár. — Hát a mi a szerénységet illeti, talán mégis csak jobban állunk, mint pápás
atyánkfiai. Mi igaz, hogy követeljük a 48. XX. megfelelő
és kielégítő végrehajtását; de a mikor ezt tesszük, nemcsak nyilvánvaló szegénységünkre, hanem nagy kulturális
szolgálatainkra is reámutathatunk. De mit szóljunk ahhoz
a szerénységhez, a mikor lapokban és kongresszusokon
azt halljuk hirdettetni pápás atyánkfiai részéről, hogy a
magyar r. kath. egyház szegény, elhagyatott, jogtalan
s hogy az állam újabb segítségére van szüksége. Állítsuk
ezt a két szerénységet egymás mellé s nyomban ki fog
tűnni, hogy melyikünk a szerény, illetve szerénytelen.
A mi pedig a tolerancziát illeti, talán elég lesz e tekintetben a pápás atyafiak részéről velünk szemben még ma
is úton-útfélen hangoztatott „eretnek" tituluson kívül
csak arra az elmélkedésre utalnunk, a melyet a Religio
épen akkor koczkáztat meg, a mikor minket akar tolerancziára tanítani. Felhánytorgatja, a jó ég tudja, hányadszor, hogy a protestantizmus német eredetű, s hogy „a
nemzet lelkét, hitét, gondolkodását szakította ketté s ez
által a magyar nemzeti szellemen oly sebet ütött, a
mely szakadatlanul sajog s a melyet emberileg nem is
lehet kigyógyítani." Tatár, török, mondja a Religio, csak
a testét támadta meg a magyar nemzetnek, de hitét meghagyta ; a pr otestantizmus pedig épen ebből forgatta ki.

Világos, „égbekiáltóan nyilvánvaló" dolog tehát, hogy
igaza van Zichy Nándornak. No hát, a ki a történelem
„ égbekiáltóan nyilvánvaló" igazságaival szemben így
tud beszélni és ilyen rettenetes bornirtsággal és elfogultsággal ítélkezik, az ne üljön a kathedrába, hogy másokat
tolerancziára tanítson. A Religio felszólítását tehát vissza
adresszáljuk, ekképen: „Hag}rják római kath. atyánkfiai
a nyilvánvaló igazság elleni tusakodást abba! Lépjenek
az igazság és toleranczia, testvéreik meghallgatásának
az útjára! Szűnjenek meg az igazság leplezetlen kimondását a protestantizmus részéről intolerancziának bélyegezni, a protestáns egyház lenyűgözésére és kifosztására
irányuló akcziók és izgatásaik mellett pedig ne áltassák
magukat azzal, hogy ők a türelmesség mintái!" így
kiigazítva a czímeket fogja megtalálni a posta az igazi
czímzettet, a kinek a levél szól. S az igazi czímzett
jól teszi, ha a levelet zsebrevágja és nem teszi ki az
ablakába!
A somlyóvidéki evang. lelkészi kör szept. 26-án
tartotta meg értekezletét Pápán. Az értekezleten Gyurátz
Ferencz püspök elnökölt, a ki megnyitó beszédében az
igehirdetés nagy fontosság át, a lelkipásztori munkában
a szeretet nagy hatalmát fejtegette, s a kor irányzatát
figyelembe véve arra hívta fel a lelkészeket, hogy a
szoczializmus kérdéseit behatóan tanulmányozzák és azokat
a Krisztus evangélioma szellemében megoldani segítsenek.
Takács Elek homokbödögei lelkész szintén a szoczializmus felett elmélkedett „A szoczializmus és az egyház"
czímű értekezésében. Fejtegette, hogy a szoczializmus
mely pontokon és mennyiben érinti a valláserkölcsi életet
és magát az egyházat, s reá mutatott arra, hogy a keresztyén egyháznak, az evangéliom szellemében okvetlenül
bele kell folynia a szocziális kérdések megoldásába, ha
csak azt nem akarja, hogy ezek nélküle és ellenére
oldassanak meg. A pénztárnok és a könyvtárnok jelentései után Nagy Kálmán gecsei lelkész az „Evang. Őrálló" ügyét tette szóvá, kifogásolván annak irányát s
felvetvén a kérdést, hogy nem kellene-e egy független
egyházi lap megindításáról gondoskodni? Az értekezlet
magáévá tette Nagy Kálmán véleményét és kijelentette,
hogy egy független egyházi lap megindítását szívesen
üdvözölné és a lapot támogatná; a kerületet pedig
felkéri, hogy a szubvencziót vonja meg az Orállótól.
A küküllői ref. egyházmegyének a mult hónapban Héderfáján megtartott lelkészi értekezletén Hegyi
Károlyné, polgári iskolai tanítónő „A nők hivatásáról",
Szabó Miklós erzsébetvárosi lelkész pedig a vasárnap
megünnepléséről tartott felolvasást. Ez utóbbi kérdéssel
kapcsolatban kimondta az értekezlet, hogy felkéri a kerületi értekezletet, hasson oda, hogy olyan törvényhozási
intézkedés történjék, hogy a vasárnapi munkaszünet a
szó teljes értelmében megvalósittassék, a korcsmák bezárassanak és a vasárnapi országos vásárok megszüntettessenek Végül Benedek Pál indítványára kimondták,
hogy pártolják egy olyan papi kongresszus eszméjét, a
mely a 48. XX. teljes keresztülvitelére törekszik, a papi
fizetésnek 2400 koronára felemelésével, 200 koronás ötödéves korpótlékkal és a felekezeti tanítók fizetésének az
állami tanítókéval egy színvonalra emelésével.
A nagybányai ref. egyházmegye szept. 27-én,
Szinyérváralján tartotta meg közgyűlését. Ez alkalommal
iktatták be tisztébe az új gondnokot: Helmeczy Józsefet
is. Az ú j gondnok hosszabb, tartalmas beszéddel foglalta
el székét. Hangsúlyozta a 48. XX. fokozatos, de teljes
végrehajtását és a debreczeni egyetem felállításának
szükégességét. A gondnok székfoglalása után Szilágyi
Tihamér tanácsbiró tette le hivatali esküjét, s ezekkel

kapcsolatban elrendelte a gyűlés a megüresedett vil.
tanácsbirói és a világi aljegyzői szék betöltését. Nevezetes és kiemelendő, hogy az egyházmegyének járó
államsegélyhez való igényéről mind a lelkészi, mind a
tanítói kar lemondott, s elhatározta, hogy a segély egy
része t.őkésíttessék, nagyobb része pedig olyan szegényebb gyülekezetek segélyezésére fordíttassék, a melyek
felekezeti iskolát tartanak fenn.
Az atyaíiak szerénysége. Megrepetálhatjuk ezt a
czímet, olvasva a Reiigiónak épen a bennünket szerénységre tanítani akaró számában Siposs Ágostonnak a
reverzálisokat törvényesítő 1894. XXXII. t.-czikkről szóló
fejtegetését. Az új egyházpolitikai törvények megalkotása
idején a leghevesebb tiltakozás a róm. kath. táborból
hangzott fel s a tiltakozás még külön politikai pártot is
teremtett, a lucns a non lucendo „néppárt"-ban. S íme
ma, bár csak a legutóbb lezajlott r. kath. nagygyűlésen
is tiltakoztak az új törvényekkel szemben, mégis van
közöttük egy, a melynek visszacsinálását pápás atyánkfiai nemcsak nem kívánják, hanem még tovább is szeretnék fejleszteni. Ez az 1904. évi XXX. t.-czikk. Siposs
Ágoston konstatálja, hogy ha a reverzálisokra vonatkozó
statisztikai adatokat tekintjük, „akkor a dolog igen pompásan fest; mert azokban évről-évre arról olvasunk:
hány egyességgel köttetett több a katholikus, mint a más
vallású házasulandó fél javára". Az ő érző szívének,
vagy igazabban szólva: kapzsiságának ez nem elég, mert
hiszen vegyesházasságot lehet kötni reverzális nélkül is
és a meg nem egyezés esetén a gyermekek vallására
nézve még mindig érvényben van az 1868. LIII. t.-czikk.
Ez pedig „útjában áll a katholiczizmus terjeszkedésének".
Mi kellene tehát Siposs Ágoston úrnak és egyházának ?
Az 1868. LIII. t.-cz. eltörlése és az 1904. XXXII. t.-czikk
olyan módosítása, hogy reverzális necsak a házasság
megkötése előtt, hanem az után is adható legyen. A
törvénynek „csak akkor örülhetnének és úgy volna valóságos hasznuk belőle". — Ertjük, értjük; de talán egy
dolgot mégis kifelejtett S. Á. úr. Talán jó volna még
követelni azt is, hogy a vegyesházasságok kizárólag csak
r. kath. papok előtt legyenek megköthetők! így válnék
azután teljessé a pápás „szerénység" !!
Az Irsay-ügy. A kolozsvári ref. egyházmegye fegyelmi bírósága f. hó 2-án tárgyalta Irsay József, kolozsvári elmozdított lelkész perújítási kérvényét. A bíróság egy szótöbbséggel visszautasította a kérelmet. A
mint a napilapokban olvassuk, a bíróság határozata nagy
felháborodást keltett Irsay hívei között. Gyűlést tartottak
s ezen elhatározták, hogy memorandumot intéznek báró
Bánffy Dezső főgondnokhoz, a melyben kijelentik, hogy
ha Irsaynak igazságot nem szolgáltatnak, kilépnek az
egyházból. Elhatározták azt is, hogy tíztagú küldöttséggel a király elé járulnak ós attól kérnek jogorvoslatot.
— Szóval az áldatlan és csúnya ügy nemhogy feledésbe
menne, hanem mind nagyobb hullámokat ver, szégyenére egyházi életünknek.

I S K O L A .
Tanárválasztás. A mezőtúri gimnázium fentartó
testülete Vasadi Balogh Györgyöt választotta meg helyettes tanárrá.
Alapítvány a debreczeni egyetemnek. A békésbánáti ref. egyházmegye, legközelebb tartott közgyűlésén,
10,000 korona alapítványt szavazott meg a Debreczenben

felállítandó egyetemre. Az alapítványt tíz év alatt fogja
az egyházmegye befizetni.
A miskolczi ref. felsőbb leányiskolában, a nyár
folyamán megkezdett átalakítások és új építkezések következtében a tanítás csak nov. 1-én fog megkezdődni.
A sárospataki főiskolán a folyó iskolai évre 49
I., 33 II., 31 III. és 22 IV-óves theologus; továbá 31
I., 26 II., 15 III. és 6 IY-éves joghallgató iratkozott
be. Az akadémiai hallgatók összes száma ekképen 135.
A debreczeni főiskolán az 1906 - 7 . iskolai évre
629 gimnáziumi, 179 tanítóképezdei növendék, 187 joghallgató és 145 theologus iratkozott be. Az iskola növendékeinek összes száma 1140.

EGYESÜLET.
A Budapesti Ref. Ifj. Egyesület új helyiséget
bérelt az Erzsébet-körút 7. szám alatt. E helyiségnek,
a mellett, hogy könnyen megközelíthető, még azon előnye is van, hogy közvetlen mellette van a skót misszió
imaterme s ettől csak egy fal választja el. A skót misszió
vezetősége megengedte, hogy az egyesület e nagytermet
hetenként egyszer igénybe vegye s helyiségéből átjáróajtót törhessen. Áz új helyiségben új reménnyel ós újult
hittel óhajt az egyesület munkához látni. Az egyesület
választmánya felhívást intézett az egyesület minden tagjához és ismert barátjához, hogy támogassák e munkát
fokozott buzgósággal s a ki nem bír eleget tenni a rendes tagsági kötelességeknek s a gyűléseket nem látogathatja, az inkább legyen igazi pártoló tagja az egyesületnek.
Az „Ébresztő" szerkesztője, Csűrös István, ki
hat éven át példás buzgósággal fáradozott a magyar
evangéliomi ifjúság ez egyetlen lapjának szerkesztésén
és terjesztésén, a lap szerkesztéséről lemondott. A lap
szerkesztésére dr. Fleischer Gyula kéretett fel. Kívánjuk,
hogy az új szerkesztő sikerrel építhessen a régi fundamentumon.
A vasárnapi iskolák világszövetsége 1907 május
23-án tartja internaczionális gyűlését Rómában. Kívánatos lenne, hogy hazánkat minél többen képviseljék s a
küldöttek minél több munkáról adhassanak számot.
Evangéliomi mértékletességi mozgalom. Az Európában jelenleg legelterjedtebb mértékletességi egylet, a
„Kék Kereszt-egylet" szept. 5. és 6-án tartotta nemzetközi gyűlését Zürichben. 150 küldött jelent meg. Az
egylet alapítója, Rochat Lajos genfi ref. lelkész, egészségi okokból lemondott elnöki tisztéről. Utódjául fivérét
választották meg. A hálaadó istentiszteleten Fischer
esseni ós Pestalozzi szent-galleni lelkészek prédikáltak.
A gyűlés igen élénken folyt le. A budapesti Kék Keresztegyletet, dr. Fleischer Gyula képviselte, ki a gyűlés tárgyalásairól és határozatairól legközelebb részletesebb
jelentést fog közzétenni.
A budapesti főiskolák Bethlen Gábor-Köre szept.
29-én tartotta alakuló közgyűlését a ref. főgimnázium
dísztermében. A tisztikar következőképen alakult meg.
Elnök: Madai Gyula, segítségügyi alelnök : Torday Géza,
pénzügyi alelnök: Kovács Dezső, belmissziói alelnök:
Oöde Lajos, irodalmi alelnök: Csobán András, főjegyző :
Szabó Zsigmond, jegyző: Kalocsa István, főtitkár: Végvári István, titkár: Peihő István, pénztáros : Vajda Béla,
ellenőr: Gyarmati, könyv- és levéltáros: Bánóczy Endre,
háznagyok: Wagner Géza és Gyökössy Dániel. Az elnök-

ség ez úton is fölkéri azokat a szülőket, a kik gyermekeik mellé megbízható protestáns nevelőt, vagy óraadót
kívánnak fogadni, hogy bizalommal forduljanak az elnökséghez (IV., Fővám-tér 3. III. 19.).

GYÁSZROVAT.

NYILTTÉR.

Salvator

Természetes vasmentes

£ithion-forrás

kitiinfl hatású
Tese-, hólyag-, rheums*,
<i k ö s z v é n y b á n t a l m a k n á l , v i s e l e t i n e h é z s é g e k n é l , c s u k o r *
b e t e g s é g e k n é l , » l é g z ő - és e m é s z t é s i s z e r v e k h u r u t a i n á l .

Salvator-forrás igazgatósága Eperjesm-

Kálmán Dezső, gyomai ref. lelkész, az országos
ref. énekügyi bizottság tagja, élete 68-dik, lelkípásztorkodása 38-dik évében, hosszabb szenvedés után, f. hó
2-án elhunyt. A boldogult kiváló zenész volt s alaposabb
ismerője alig akadt a magyar zene- s közelebbről a
magyar protestáns ének- és zenetörténelemnek. Mint
ilyen, tevékeny részt vett a ref. énekeskönyv megújítása
munkájának zenei részében.
Biró Lajos, nagyszőllősi ref. lelkész, a máramarosugocsai egyházmegye tanácsbirája s a máramaros-szigeti
liczeum igazgatótanácsának tagja, élete 59-dik évében,
szept. 26-án elhunyt.
Legyen áldott emlékezetük 1

forrás
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyók éhgyomorra.

Kivánatra telítésnélkttli töltést is szállít a

KÜLÖNFÉLÉK.
Hemopatia (Vérgyógyítás).
E hathatós és fényes
eredményeivel magában álló gyógymód a legrövidebb
idő alatt megnyerte a felső és legfelsőbb körök bizalmát és mint legbiztosabb és legjobb gyógymód lett
elismerve. A már ezrekre menő gyógyult, mint lelkes
apostol terjeszti e kezelést, mely kellemes, egyszerű és
a hivatás teljesítésébeu nem gátol; de eredményeiben
tökéletesebb, mint bármely fürdő vagy intézeti kezelés.
Dr. Kovács J. fővárosi orvos, ezen gyógymód megalapítója és egyedüli képviselője, most kezdi őszi kúráit,
melyek — mint tizennyolcz évi tapasztalat mutatja —
a képzelhető legszebb sikerrel járnak asthma, köszvény,
görvélykór, szív, vese, gyomor és bélbajoknál, idegbetegségeknél (neurasthenia, hysteria) és makacs bőrbajoknál. Őszintén ajánljuk e felsorolt bajok egyikében
szenvedő, de a nyár alatt fel nem gyógyult betegeknek,
hogy vegyék első sorban a vérgyógyítást igénybe.
Dr. Kovács J., kinek Budapest, Váczi-körút 18. szám,
I. emelet alatt egy e czélnak szolgáló rendelő intézete
van, ott naponta betegeket fogad és meghívásokra betegeket látogat a fővárosban és a vidéken. Levélbeli megkeresésre szívesen felvilágosítással és tanáccsal szolgál.

Szt, Lukácsfűrdő Kútvállalat Budán.

SZT. L U K Á C S - F Ü R D O
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.

Téli

fürdőkúra

a S Z E N T - L I J K Á C S - F Ü R D Ö BEN.
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszapborogatások, mindennemű thermális-fürdők, vízgyógykezelés,
inassage. Lakás és gondos ellátás. — C s ú a t - , k ö s z v é n y - ,
i d e g - , b ő r b a j o k gyógykezelése és a téli fürdőkúra felől ki~
merítő prospektust küld ingyen a
= = = = =

Szt,-Lukács-fűrdö igazgatósága

Budapest-Budán.

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk.

HIRDETÉSEK.
Harmóniumokat
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

Egyházi szentedények, úrvacsora-kelyhek, keresztelő kannák és medenczék, borkancsók, oltári gyertyatartókból dús raktárt rendezett be Polgár
Kálmán
budapesti müötvös (üzlete VII. ker., Erzsébet-körút 29.
szám) és az érdeklődő lelkész urak kívánságára stílszerű rajzokkal, tervezetekkel és költségvetéssel díjtalanul szolgál.
Felhívjuk az érdeklődök figyelmét Magyarország
legnagyobb tan szerraktárának, Calderoni és társa czégnek hirdetésére. Ez a czég honosította meg hazánkban
a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt foglalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő műszerek is készülnek.
Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n .

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA
Budapest, VIII., József-körút 15.

Pianók.

Pianinók.
Tanerőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény.

Árjegyzék ingyen
és bérmentve.
Részletfizetés engedélyezve.

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti
állomásig.

böl mindenki
kérjen mutatványszámot Sárospatakról.

n ÓNI)
REF. ZEtiEKÖZLÖti
. L U I l Jy

Országh S á n d o r

Hegedűs és Sándor

o r g o n a - és
l i « l i n ó n i vi in gy á r o s

cs. és kir. udvari szállító
R.-Palota (Budapest mellett)

eiőbb bászló Albert és Társa
a tiszántúli egyházkerület

Alapíttatott JSöl-ben.

főbizományosa

Az I 8 8 J . évi kiállításon oNagy diszokle\él» és
«Ferencz-József l o v a g r e n d d e l » , az 1904. évi veszprémi kiállításon a r a n y é r e m m e l kiiüntetve, azonkívül számtalan k i t ü n t e t é s és elismerés.
Részit kellemes é s t ö m ö r h a n g ú , legjobb és legújabb rendszerű o r g o n á k a t . Elvállal javításokat
és á t a l a k í t á s o k a t . Kisebb o r g o n á k készletben vann a k . Szolid m u n k a és jutányos ára k. Áz orgonák
jóságát mi sem bizonyit|a inkább, mint az, hogy
a g y á r alapítása ó t a 400-nál több új o r g o n a lett
m e g r e n d e l v e és készítve.

iskolakönyv- és tanszerkereskedésében

Debreczenben

#

m

Árjegyzék

a közelgő iskolai idény alkalmából l e g e l ő n y ö s e b b e n
szerezhetők be mindenféle

tegezet
kiildetik.

kívánatra

A legjobb

kályhákat és
H

m
m

és részletes
díjmentesen,

B

/

I

M

I

kandallókat

I. ?B|f8P

advari

szállitá"

iskolai könyvek,
iskolai felszerelések
és íróeszközök.

H u d a p e s i t ,
T b o n e t - u d v a r .
Különlegességek: t e m p l o m o k , csaladi h ó 7;ak, Iskolák, irodák stb. részére. Több
mint 100,000 van belőle bcg^nála ban
Valódi

Nagy részletes képes árjegyz é k e t kívánatra i n g y e n és
b é r m e n t v e küldünk.

Prospektusok és költségvetések Ingyen és bérmentve.
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban.
buciaitesfen Thoitetaudvarban.
M á r i a v « i é r l a t l t o « a tO.

csak ezzel
a védőjegy gyei.

w

ANZ ÉS TARSA
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A bécsi zongorakészítők
első iparszövetkezete.

vasöntö- és gépgyár r.-társ. ty
AW/lWIvty/lv

MEIDINGER-ÖFEM

*

Városi irodaBudapest, IV., Ferencziek-tere 2.

Elektromos világítási és erőátviteli berendezések. Elektromos nagy vasutak, városi-, bányaés iparvasutak. Turbinák: Franczis rendszere szerint.
Zsilipek és csővezetékek. Gázmótorok : Kohó-, generátor- és világítógázra 1000 lóerőig és azon túl, petróleum-, benzin- és spiritus-mótorok és lokomobílok
Bánki-féle vízbefecskendezéssel. Malomberendezésék.
Hengerszékek. Vasúti kocsik. Kocsialkatrészek.
Korbuly- és Katona-Varga-csapágyak. Kéregöntésű
vasúti kerekek és keresztezések. Forgókorongok, tolópadok és kitérők. Daruk és emelőgépek kézi-, gőz-,
petróleum- és elektromos erővel való hajtásra Aprítógépek. Kőzúzók. Golyómalmok. Dugattyú- és
eze ítrifugalszivattyúk nagy emelő magasságra.
Bányagépek. Compressorok. Ventilátorok. Felvonók.
Transmissziók. Vas-, aczél- és érczöntvények. Fü temé8ztő készülékek. Vízszűrők.

Legnagyobb gyári raktár
Budapesten,
IV., Kristóf-tér 7.

Budapesti igazgató:

Czeczsfiís János.

Dús v á l a s z t é k h a n g v e r s e n y z o n g o r á k b a n angol mechanikával, rövid szalon-, piccolo- é s Mignon-zongorák, pianino
és h a r m o n i u m o k b a n . Z o n g o r a k ö l c s ö n z ő - i n t é z e t . Zongorahangolások és javítások pontosan eszközöltetnek.

.
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Gyártelep: Bécs, IV., Klagbaumgasse

Ezen czégtáblán ismerhetők fel azon üzletek, a melyekben
egyedül árusíttatnak
eredeti SINGER varró-

A mi
szorulnak ajánlásra.
Csak arra kérünk
ügyelni, hogy kellő
helyen vásároljon.

Singer Co. Varrógép Részv. Társ
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16.
Budapest: VII., Kerepe«si-ut 82.
IV., Muzeum-körut 27.
„
VII., Király-utcza 52.
„
VI., Teréz-körut 21.
„
II., Fő-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsóbetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz: Széchényi-u. 11

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár.

Fizikai, Kémiai,
természetrajzi és
Hirtani tanszerek
M M készülékek
Vetítő gépek

STOWASSER J.
c s . é s kir. udv. h a n g s z e r g y á r o s

a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb. szállítója
Budapest, II. kerület, Lánczhíd-utcza 5. szám.
Ajánlja saját gyárában késztilt, elismert, legkiválóbb minős é g ű vonós-, húros-, fúvó- és ütőhangszereit.
húros, vonós, fúvóhangszerek készítésében és
javításában.

Speczialista :

a l e g n a g y o b b választéKban és
legKitűnőbb Kivitelben KaphatóK

Calderoni és Társa
mű- és tanszerraKtárában

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8,

H a n g f o k o z ó - g e r e n d a ! mely által bármely hegedű, gordonka, melybe az illesztetik,
sokkal jobb, erösebb és lágyabb hangot nyer.
B i z t o s s i k e r . Kezesség minden egyes hangszernél. Hegedűbe hangfokozó-gerenda javítással
4 f r t . Régi mesterhegedük vétele és eladása.

L e g n a g y o b b g y á r é s r a k t á r . Saját
találmányú (Rákóczi) tárogató; általánosan
elismert legjobb, mely tökéletes solohangszerré általam konstruáltatott. Iskolával 30
forinttól feljebb.
O r g o n a - h a r m ó n i u m o k . A gyönyörű
hang, melyet a világhírű legjobb gyártmányú amerikai rendszernek elmés szerkezete
elővarázsol, önmagának zeng dicséretet. —
65 forinttól minden árban kapható.
Az összes hangszerek javítása különleges szakszerű
ontossággal, jutányos árban; kezesség minden egyes
angszernél. — Árjegyzék minden egyes hangszerről
Ekülön,
kívánatra bérmentve küldetik. — Kivitel nagyban és kicsinyben.
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jótállás mellett!

Egyházi szentedényeR,
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók,

arany és ezüst ékszerek,
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak
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részletfizetésre is!
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Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve.

Jutányos
árak!
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műórás és ékszerész

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29.
tó
HORNYÁNSZKY VIKTOR c s . É s KIK. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.

(W

36.047.

#

PROTESTÁNS
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP

Hirdetési díjak :
Két hasábos egész oldal . . . .
Fél oldal
Negyed oldal
Nyolczad oldal

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő :
40
20
10
5

kor.
kor.
kor.
kor.

H A M A R

M e g j e l e n i k m i n d e n vasárnap.

ISTVÁN.

Előfizetési á r a :

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a h o v á a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendők.

Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 fillér.

TARTALOM. V e z é r c z i k k ; A protestáns papi kongresszusok eszméjéhez. Hamar István. — Közerkölcseink. Danóczy Antal. —
I s k o l a ü g y : A pápai ev. ref. fogimn. tanári karának javaslata stb. — K ö n y v i s m e r t e t é s : „A reverzális". Keresztesi
Samu. — B e l f ö l d : Egyházmegyei gyűlés Felsöszabolcsban. Andrássy Kálmán. — R é g i s é g : Adatok a heidelbergi
egyetem magyarországi hallgatóinak, névsorához. — Irodalom. — E g y h á z . — Iskola. — E g y e s ü l e t . — Gyászrovat.
— Különfélék — Pályázatok. — Hirdetések.

Forma dat esse rei. Ennek a régi bölcs mondásnak az igazsága sehol sem érvényesül s kell
Lapunk folyó évi 38 dik számában már fog- hogy érvényesüljön jobban, mint épen a hivatalos
lalkoztam a protestáns papi kongresszusnak újab- szervek mellett működni akaró egyesületek s konban ismét felvetett eszméjével. Akkor kifejezett gresszusok létrehozásánál. Mindnyájan emlékezünk
véleményem ma sem változott meg az eszmét és még azokra a vitákra, a melyeket a Belmissziói
annak kivitelét illetőleg. Miután azonban azóta is Egyesület és a Kálvin-szövetség eszméje, majd az
sürgették többen a kongresszusnak a hajdúböször- eszme megvalósítása keltett. Egyiket is, másikat
ményi ünnepélyekkel kapcsolatban megtartását, s is gyanúval fogadták, úgy a hivatalos egyház
miután a megnyilatkozott véleményekben nemcsak vezetői, mint maguk azok a lelkészek is, a kik
az eszmét hangoztatták, hanem itt-ott már bizo- most a papi kongresszus leglelkesebb harczosai.
nyos programmféle is feltűnt: szükségesnek tar- Igen, mert attól féltek, hogy ez egyesületek státom, hogy a kérdéshez újból hozzászóljak, annyi- tust akarnak alkotni a státusban, s mint ilyenek,
val is inkább, mivel csak legközelebb mutattam nemcsak függetlenek kívánnak maradni a hivatareá a római kath. kongresszus nagy jelentőségére los egyháztól, de esetleg még az ellen is fordulés eredményeire, s ébresztgetni próbáltam szen- hatnak. Ezt a gyanút és félelmet igyekeztek eloszdergésükből egyházunk tagjait, főként annak ve- latni az említett egyesületek tervezői és vezetői;
de őszintén megvallva, igyekezetük még mindzetőit.
eddig
nem vezetett teljes eredményre, s a még
A protestáns kongresszusok eszméjét csak
mindig
fennforgó gyanú és félelem az oka és
helyeselni tudom. Hogy azonban ez az eszme ne
magyarázata
annak, hogy sem a Belmissziói Egyemaradjon meddő, hogy ne essék az egyoldalúság
hibájába, hogy meg tudja nyerni úgy a vezérek, sület, sem a Kálvin-szövetség nem tud prosperálni.
Vigyázzunk tehát, hogy a protestáns konmint a közkatonák rokonszenvét, s az a gyanú
gresszusok
önmagában nemcsak helyes, de okne fojtsa meg már bölcsőjében, hogy a hivatalos
hatóságok ellen kiván dolgozni: az attól függ, vetlen megvalósítandó eszméjétől eleve tartsunk
hogy mely czélokat jelölünk ki elébe, mely fak- távol minden olyat, a mi széthúzásra, gyanúra
torok közreműködését akarjuk igénybe venni, s adhatna alkalmat.
mely jelentőséget tulajdonítunk a kongresszusok
Szerintem e tekintetben már is történtek tévetárgyalásainak a hivatalos egyházi élet terén is. dések, a mi magyarázatát adja annak, hogy a

A protestáns papi kongresszusok eszméjéhez.

A 21,211/905. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói

,Fónagy-féle Dustless'-szel portalanítandók U
-

t

a tüdővész

terjedésének

meggátlása

czéljábáf.

A rendelet

értelmében

a szert

szétküldi

egyedül

a gyártó

czég:

ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt, »
Óvaliodjuuk u t á n z a t o k t ó l .

Utasítások iugyen.
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protestáns kongresszusok eszméje nem talált valami
nagy rokonszenvre. Az egyik tévedést annak túlságos hangoztatásában látom, hogy hivatalos egyházi
testületeink sokszor nem az egyházi közvéleménynek megfelelő határozatokat hoztak. A másikat
pedig abban, hogy a nyilvánított vélemények többsége szerint a kongresszusokról ki kell zárni a
világi elemet, mert hiszen a hivatalos egyházi
testületekben úgy is ez az elem dominál. Van igaz
egyikben is, másikban is; csakhogy ennek is megvan a magyarázata, a mit a vélemény-nyilvánítók
nem igen vesznek tekintetbe. A magyarázatról
most nem akarok szólani; de azt mondhatom,
hogy az említett két álláspont és az abból folyó
törekvés egyáltalában nem alkalmas arra, hogy
a kongresszusok eszméje, fenn és alant, lelkészi és
világi elem között rokonszenvet keltsen.
Volt még, illetve van még az eszme körül
egy harmadik tévedés is; ez azonban, örömmel
látom, az utóbbi felszólalásokban már jó részben
reparálódott. Ertem alatta azt, hogy a kongreszszusok csupán a 48. XX. végrehajtásával s ennek
keretében is legelső sorban és legfőképen a lelkészek anyagi helyzetének javítása kérdésével
foglalkozzanak. Az utóbb megjelent vélemények,
egészen helyesen, nemcsak az anyagi, hanem a
valláserkölcsi és a társadalmi kérdéseket is be
akarják vonni a kongresszusok programmjába, s
így reménységünk lehet arra nézve, h o g y ' ha
csakugyan rendszeresíttetnek a kongresszusok, azok
üdvös munkát is fognak végezni, nemcsak a lelkészek, hanem a közegyház, a társadalom és az
állam javára is.
A legfőbb dolog azonban, hogy legyünk tisztában azzal, hogy mit akarunk és azt miként
akarjuk. Hogy én mit szeretnék s miként gondolnám megvalósíthatónak, — ezt akarom még
röviden elmondani.
A mikor én protestáns kongresszusokra gondolok, lelkem előtt egy oly kongresszus képe
lebeg, a mely képes egyesíteni az egész magyar
protestantizmust, felekezeteivel, lelkészi és világi
elemével együtt, s a mely impozáns megjelenésével és lefolyásával a protestantizmus erejét, méltóságát, megvitatott kérdéseivel és nyilatkozataival
a protestantizmus evangéliomi hivatását, fejlődésre
képes voltát dokumentálhatná. Ilyen formában,
fájdalom I nem látom az eszmét megvalósíthatónak.
Sajnos, de való, hogy hazánkban nemcsak a kisebb protestáns felekezetek, de még a két nagy
testvéregyház között sincs meg az az egyetértés,
a mely ezt lehetővé tenné. A tapasztalatok már
meggyőztek a felől, hogy ilyen közös dolgot megvalósítani nem lehet. Számoljunk azért le ezzel
a lehetetlenséggel, s leszámolván, igyekezzünk
arra, hogy ha együttesen nem, legalább külön-

külön valósítsa meg a két nagy protestáns egyház
a kongresszusokat. Ám legyen külön kálvinista
és lutheránus kongresszus, csakhogy legyen.
Legyen azonban ez na kálvinisták" és „a
lutheránusok" kongresszusa; de ne legyen a kálvinista és a lutheránus „papok" kongresszusa.
Ha a dolog természete maga nem is, de viszonyaink és egyházalkotmányunk kizárják szerintem
azt, hogy külön papi kongresszusokkal valamire
mehetnénk. Lelkészi és világi elem együtt alkotják a protestáns egyházat; ha tehát azt akarjuk,
hogy egyházunk javát munkáljuk, akkor mindeme
két tényezőnek szerepet kell biztosítani a kongresszusokon. Ez egyáltalán nem zárja ki azt,
hogy a kongresszusok alkalmával a lelkészi elem
kiilön is ne tarthasson tanácskozást, a saját, specziális ügyei megbeszélése végett; mert hiszen, a
mint én a protestáns kongresszusokat elképzelem
és czélra vezetőnek látom: azoknak keretében
nem csak egy-, hanem sokféle természetű kérdés
volna megbeszélendő és megbeszélhető.
Németországban, Angliában s általában külföldi protestáns hitrokonaink körében, a hol az
egyházi és az egyháztársadalmi élet sokkal fejlettebb és elevenebb, mint nálunk, inkább megteszik es megtehetik, hogy a különböző specziális
czélú egyesületek külön-külön tartják meg gyűléseiket. De már a német és az az után induló
magyar r. kath. kongresszusok arra törekesznek,
hogy egyházi és társadalmi életüknek minden
nyilvánulását konczentrálják, csakhogy minél nagyobb körben támaszthassanak élénkséget és minél
nagyobb hatást érhessenek el.
Nekünk, magyar protestánsoknak is ezt az
utat kellene követnünk, legalább egyelőre, addig,
a míg egyháztársadalmi életünk szervei odáig erősödhetnek, hogy külön-külön is képesek, nemcsak
funkczionálni, de a közérdeklődést is állandóan
biztosítani a maguk számára. Idáig még távolról
sem vagyunk. De mivel nem vagyunk, ne is arra
törekedjünk, hogy az erőket szétszaggassuk, hanem
inkább hogy egyesítsük.
Erre nézve az Erdélyi Prot. Lap legutóbbi
számában Szamosmenti igen helyes véleményt nyilvánított. Szerinte a protestáns kongresszusok alkalmával tarthatnák meg üléseiket a Prot. írod.
Társaság, az egyházi, illetve papi értekezletek
szövetsége (— de ez is hol van még? —), a
Nagypénteki Társaság, a protestáns nőegyletek
szövetsége (— hol van még ez is? —), a biblia-,
illetve vallásos iratokat terjesztő társaságok (— hol
vannak ezek is? —), az ifjúsági egyesületek, a
Bethlen Gábor-kör stb. Az egyesületek, szövetségek stb. számát még szaporítani lehetne, habár
csak papiroson, mert bizony az életben még nincsenek meg; azonban a már meglevőknek a be-

Ám hivassék azért össze Hajdúböszörménybe
vonásával is meg- lehetne valósítani olyan kongresszust, a mely nemcsak impozáns volna, de az értekezlet az eszme megbeszélésére. A legnagyobb
többféle ágával feltüntethetné egyházi és egyház- örömmel és a legjobb szándékkal fogok benne részt
társadalmi működésünket és a nagyközönség ér- venni. Előre is jelzem azonban, hogy azzal a feldeklődését és elismerését biztosíthatná számunkra. fogással s azokkal az óhajtásokkal, a melyeket'
Mindennek a veleje pedig az, hogy ha jót fentebb kifejtettem. H a meghallgattatom, j ó ; ha
akarunk, ne az erők megosztására, hanem azok nem, megvigasztal az a tudat, hogy csak jót
egyesítésére törekedjünk. Ha ezt elértük s ekképen akartam!
a prot. kongresszusokat megteremthetjük, majd
Hamar
István.
kijelölhetjük azoknak a keretében az egyesített erők
külön munkatereit is, mint a hogy kijelölték róm.
Közerkölcseink.
kath. atyánkfiai is.
(Folytatás és vége.)
Az erőknek ez az egyesítése azonban egyHa leplezetlenül akarná valaki előtárni a
szersmind megadja az irányítást arra is, hogy
mily természetű kérdéseket tárgyaljunk a kon- tényleges állapotokat, a női közönség arczpirulás
gresszusokon. Szerintem ki kell rekesztve lenniök nélkül nem vehetné kezébe az azokról szóló leíráa hittani és az egyházkormányzati kérdéseknek. sokat. Mivel pedig az erkölcsi romlottságnak mind
Az előbbiek bolygatása veszedelmes volna; az utób- ijesztőbb és ijesztőbb példái mutatkoznak naponbiak pedig a hivatalos egyházi testületek hatás- ként, a nyilvánosság előtt is foglalkozni kell e
körébe tartoznak. Felölelendők volnának azonban bajjal, mint olyan jelenséggel, a mely mindnyáa hívek és az egyházi és iskolai tisztviselők anyagi junkat érdekel.
kérdései, a mennyiben rendezésre szorulnak; toFoglalkozni kell tehát első sorban is azzal
vábbá mindazok a kérdések, a melyek a lelkészi a kérdéssel: honnan van az alsóbb néposztálynak
és világi elem vallásos szellemi életére (theol. iro- az az erkölcsi degenerácziója, a mely a sajnálatos
dalom művelése, annak pártolása, a theol studiuin erkölcsi defektusokat s ezek révén a cselédmizénépszerűsítése stb.), a valláserkölcsi és egyháztársa- riákat eredményezi ? Magukban a cselédekben vagy
dalmi élet élénkítésére (lelki gondozás, nő-, ifjúsági a cselédtartókban, vagy valami másban keresendők
egyesületek, vasárnapi iskolák stb.) és a társadalmi az alapok? A cselédek, mint a meglevő bajok
életnek az evangéliom erejével áthatására (paráz- tényleges szerzői, mindenesetre ferős beszámítás
naság és részegeskedés ellen való küzdelem, szövet- alá jönnek; a gazdák és cselédtartók részén is
kezetek, s általában a szocziális kérdések) tartoznak. található némi terhelő anyag, azonban a fő indító
Ezek bőséges anyagot adnának minden kongresszus- okot mégis másban lelhetjük fel.
nak, nemcsak, hanem mutatói is lennének annak,
Általános igazság az, hogy a környezet áthogy mit dolgozzunk és mily szeliemben végezzük alakító és irányjelző hatása alól senki sem szadolgainkat.
badulhat. Nem szabadulhat a társadalmi életnek
S végezetül még egyet jegyezzünk meg jól, azon egyszerű osztálya sem, a melyből a cselédek
ha a helyes eszmét tönkre nem akarjuk tenni. S kerülnek ki. Itt is áll az a régi közismert tétel,
ez az, hogy a kongresszusok ne képzeljék magu- hogy a gyermek visszaüt az ő atyjára és anyjára
kat adminisztratív gyűléseknek, még kevésbbé pedig s az ő lelki és erkölcsi tulajdonságait feltalálhatni
törvényhozó testületnek. Maradjanak csak egyház- a szülőkben. Ez az elv nyilvánul meg abban a
társadalmi szerv, a mely hivatását a fontos, életbe- sokszor ösztönszerűen feltett kérdésben, a melyet
vágó kérdések megvitatásában, az azok felett való a szerződő gazdák szoktak feltenni: kinek a fia,
véleménynyilvánításban, az ezek által való irányí- kinek a leánya vagy gyermekem? . . .
tásban és életkeltésben látja, nem pedig a diktáS ha már a környezetnek ezen nevezetes
lásban és a hivatalos egyházi adminisztratív és hatását elismerjük, a cselédmizériáknak első alaptörvényhozó testületek felett való uralomban. H a okát ott találjuk meg az első környezetben: a
erről nem feledkeznek meg soha, akkor békés har- családban. Ama néposztály családi életében, a
mónia leend köztük és a hivatalos egyház között melyben a cselédek nőnek fel. A családi életnek
s nagy áldására válnak egyháznak és hazának tiszta, eszményi fogalmáról alig van itt sejtelem.
egyaránt.
A házastársak egymáshoz való viszonya nem a
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lelkek közösségén, nem egy magasabb czél közös
szolgálatának világos tudatán, hanem a munka
terhének közös viselésén s a gondok súlyának
lehetőleg egyenlő megosztásán alapszik. A nő,
mint egyenlő kenyérkereső fél, a férfi munkájára
van utalva s egyszersmind megfosztva a családi
tűzhely ápolásának lehetőségétől. A gyermekek a
legtöbbször nélkülözni kénytelenek azt a nagy
áldást, a mely a családi tűzhely melegségében és
az édes anya megnemesítő közelségében rejlik.
E kettő híján igen könnyen czéltévesztetté válik
az egész emberi élet. A ki a családi tűzhely melegségét soha nem érezte, az soha sem fog érezni
vágyat az iránt, hogy mások családi boldogságának szentségét őrizze és oltalmazza; és a ki egy
igazi, nőies kedélyű, szerető édes anya közelségét
sohasem tapasztalta, abban a valódi emberi vonások nem fognak kifejlődni.
Ha pedig valaki azt találná, hogy ez az okoskodás felette theoretikusnak látszik, s a messze
távolban, a lélektan nehezen megközelíthető világában keresi a közvetlen szemlélhetőségben nyilvánuló jelenségek alapokát: azt vizsgálódásra s
annak megfigyelésére hívja fel az élet, vájjon az
erkölcsileg degenerált emberek s közelebbről a
rossz cselédek nem mind nélkülözték-e e kettőt:
a családi tűzhely melegét és egy gondos, munkás,
házias és gyöngéd édesanya közelségét?! . . .
E kettőhöz járul még a legtöbbször az a
sokszor emberietlen, durva bánásmód, a melyet a
családtagok tanúsítanak egymás iránt. A szülők
egymás közt való czivódása, a perpatvar, a sok
zokszó, a gyermekek egymás iránt való rosszindulata, féltékenysége, irigysége, nem egyszer
gyűlölete, mély nyomokat hagynak hátra a fejlődő
gyermeki lélekben. Az égbekiáltó káromkodás,
melytől a gyermek eleinte megborzad, de a melyet
később megszokik és maga is utánoz; a szegénység feletti zúgolódás és elégedetlenség, a mely
hasonló érzelmeket plántál el kedélyében; a szitkozódás és gyalázó szavak halmaza, a melyektől
naponként visszhangzik a ház es az utcza: mind
olyan példák, a melyeknek ösztönszerű követői a
mindkét renden levő gyermekek.
De talán a legfőbb és legfontosabb s egyszersmind legsajnálatosabb jelenség, a melynek
káros következményeit szomorúan tapasztaljuk, az
a körülmény, hogy a benső, vallásos élet, az Isten
iránt való félelem, az egyház iránt érzett tisztelet
majdnem egészen kihalt az úgynevezett munkáscsaládok körében. Szinte fájdalmasan érint az a
tapasztalat, hogy az Isten nevét alig tudják ezekben a körökben másként kiejteni, mint rút káromló
szavak kíséretében. A hol pedig nincs istenes
beszéd, nincs istenes élet sem. Hasztalan keressük
a munkában megfáradt, szelid tekintetű s béke-

tűrő édes atyát, a ki nehéz dolgainak végzése
után családja körébe visszatér, a mint maga köré
gyűjti gyermekeit, hogy együttesen emeljék hálás
tekintetüket az ég felé, avagy csak buzgó fohászt
mondjanak az elvett testi jókért, rövid asztali
áldás gyanánt. Es hasztalan keressük az édes
anyát, a ki kis gyermekének kacsóit este, mielőtt
álomra hajtaná fejét, összekulcsolná s egyiitt mondaná vele azt a felséges fohászt, a mely úgy
kezdődik, hogy: „Mi atyánk! . . . " Es hasztalan
keressük azután a gyermekeket is, a kik az Isten
nevének említésével ébrednének s az Isten jóságának áldásával térnének nyugvóra. Nem láthatjuk — csak nagy elvétve — a vallásos családot
és nem találjuk — természetes következmény
gyanánt — az erkölcsös gyermekeket. Mert a
kettő egymásnak elválaszthatlan oka és okozata.
Végeredményben a családban a vallásos életnek elerőtlenedésére vezethető vissza minden egyéb
körülmény. A vallásos érzelmek hiányában nincs
meg a léleknek iidesége, derűje, nyugalma és
békéje, hanem helyet adott valami lekiizdhetlen
fásultságnak, rezignácziónak, töprengésnek és benső
nyugtalanságnak,, a mely minden áron táplálékot
keres, s ezt többé nem a régi patriarkális világ
hagyományaiban találja fel, hanem a krajczáros
újság szenzáczióiban, a hamis próféták szenteskedő szavaiban, a betegségig felhevült agy rémlátásaiban s a nagy idealisták nemes gondolatainak félremagyarázásán alapuló tévtanokban. Ennyi
táplálék pedig a műveletlen és erkölcsileg fegyelmezetlen léleknek ép oly veszedelmes, mint a
beteg gyomornak Lucnllus gazdag lakomája.
Ennek következménye azután, hogy a régi,
vallásos családnak tiszta légköre a szoczializmus
káros gőzével van telítve. A szoczializmus pedig
még a legmagasztosabb és legeszményibb elveivel
is senyvedt, erőtelen, semmit érő bölcselkedés, a
vallásos élet erőtől duzzadó, fejlesztő és megnemesítő igazságaival szemben. A szoczialista elvekkel
szaturált családban nem születnek se ó-szövetségi
Jákobok, se új-testamentumi Márták, hanem igenis
születnek munkára edzett emberek, de a kik eldobják a kapát meg a kőműves-kalapácsot, ha
az óra hatot ütött! . . .
A bajok forrása azonban itt még nincsen
kimerítve.
Nagyon hosszúra nyúlnék e kérdésnek fejtegetése, ha csak némi részletességgel akarnám is
azt kezelni. Ha csak a legkisebb eredménnyel
kecsegtetne is a részletezés, nem vonakodnám a
legaprólékosabb tünetekre is kiterjeszkedni. Hiszen
jól ismert dolog, hogy minden ilyen theoretikus
természetű fejtegetés nem egyéb „írott malaszt
nál, mely nem sokat használ. A mennyiben azon-

ban nem is árt, némi általánosságot még jónak
látok elmondani az eddigiek befejezéséül.
Láttuk, hogy a család hogyan és mily mértékben foly be az erkölcsök demoralizálására. Sajnálatos körülmény ez, de oly tény, a melyet eltagadni nem lehet. A családról általában, osztályra és műveltségre való tekintet nélkül el lehet
mondani, hogy többé már nem az az igazi erkölcsnemesítő intézmény, á melynek eredeténél és czéljánál fogva lenni kellene. Nem az különösen az
alsóbb renden levőknél. Az e téren mutatkozó
hiányokat van hivatva pótolni az iskola, mint sorrendben a család után következő erkölcsnemesítő
intézmény. Kérdés, mennyiben képes az iskola a
hozzáfűzött várakozásokuak megfelelni ?
Tagadhatatlan, hogy az iskola sokra képes,
sok hiányt pótolhat, sok csorbát kiköszörülhet.
Az iskola ezen ható képességével azonban szemben áll az a tény, a mely épen a család hibás
nevelésének kifolyása. Az iskolának nemcsak azt
kell megtenni, a mi ex oíFo az ő kötelessége,
hanem még pótolni kell azt is, a mit a család
elmulasztott.
S hozzá még az iskola sem felel meg igazán
az iskola eszméjének. A falusi és tanyai iskolákról kellene szólni első sorban, hiszen az alsó néposztály egy tekintélyes része ott nyeri oktatását
és neveltetését. Azonban ezekről az iskolákról alig
mondhatunk valami jót az erkölcsi nevelés szempontjából. Oktatni ugyan még oktatnak úgy, a
hogy, azonban nevelésről alig lehet szó ott valójában. Csak képzeljünk egy szűk, alacsony, rozoga
padokkal ellátott, fülledt levegőjű iskolát, melybe
120—130 növendék jár naponta. A téli hónapokban reggel felmennek a gyermekek az iskolába
és csak este távoznak el onnan. Mondjuk, hogy
a nap egy részét tanítói felügyelet alatt töltik;
de elvégre az állandó felügyelet lehetetlen s az
idő egy tekintélyes részét felügyelet nélkül, magukban kénytelenek eltölteni. Akárki elképzelheti,
hogy 130 gyermek mit csinálhat együtt egy szűk
és rossz levegőjű szobában, a melyben együtt
vannak az első osztályúak a hatodik osztályosokkal s a kicsiny gyermekek a nagyobbaktól s legtöbbször rosszabbaktól látják a példát.
Ez azonban csak kisebb oldala a bajnak.
A legfőbb baj ott van, hogy a fiú- és leánygyermekek együtt járnak, állandóan együtt vannak,
a tanító szemei előtt ép úgy, mint felügyelet nélkül. Ily fonák és tarthatatlan állapot mellett eltűnik minden különbség, a mely a két nem különböző sajátságaiban nyilvánul s úgy a fiú-, mint a
leánygyermek egyenlővé lesz az erkölcstelenség
iránt való hajlandóságban.
Nem kell azonban azt gondolni, hogy a városi
iskolák mentek minden fogyatkozástól, a melyek

a közerkölcsök romlásának okozói lehetnek. Igaz,
hogy itt nincs meg az a baj, a mely a fiú- és
leánygyermekek együttes tanításában áll. A szülői
nevelés káros következményei azonban itt is éreztetik káros hatásukat. Nagy baj azonkívül, hogy
a tárgyak annyira túl vannak halmozva s az ismeretek nyújtása iránt való igények annyira fel
vannak csigázva, hogy a tanító — ha valamilyes
sikerű vizsgát akar felmutatni — okvetlenül oktatómesterré válik s nem egyszersmind nevelővé
is, a szónak benső, erkölcsi jelentőségében. Az
elvont s a tanítás alsó fokán teljesen élettelen
grammatizálás és más felesleges ismeretek részletezése úgyszólván lehetetlenné tesz minden nevelő
munkát. A népiskola tantárgyai között a vallástanban volna még a legtöbb építő erő. Azonban
a hittan is oda van dobva a többi tantárgyak
tömkelegébe, s a mennyiben a többiekkel együtt
azt is fel kell dolgozni, feldolgozzák gépiesen,
betűszerint, de nem a lélek szerint. Ez utóbbira
a tanítónak ideje sincs, sokszor katekhétikai ügyessége sincs.
Csodálatos, hogy református nevelésünk intéző
férfiai mindezideig még rá nem jöttek és intézményszerűleg nem biztosították, hogy a népiskolákban a vallásoktatás mindenütt arra képesített
lelkész-emberekre bizassék. A középiskolai utasítás
megkívánja, hogy a vallásos tárgyak tanítása arra
képesített egyének kezében legyen; arra azonban
senkinek sem volt gondja, hogy az oktatás és
nevelés legalsó fokán, a hol az emberi kedély
legalkalmasabb a vallásos és erkölcsi igazságok
befogadására, a hol legbiztosabban és legmaradamióbban lehet vallásos érzelmet teremteni, de
a hol legtöbb lélektani ismeretre és legérzékenyebb
paeclagógiai tapintatra van szükség: a népiskolában szintén hivatott tényezők végezzék az erkölcsnemesítés munkáját. Népiskoláinknak az a legfőbb
fogyatkozása, hogy a vallástanítás — bár egyebekben képzett és hivatásos, ügy buzgó tanítók
nem hiányoznak — a tanítókra van bízva, a kik,
épen másnemű elfoglaltságuknál fogva, az erkölcsnemesítésre legalkalmasabb tantárgyat, a vallást,
nem használhatják fel az iskola nevelői czéljának
munkálására.
Egyházunknak a közel jövőben fontosabb és
nemesebb teendője alig leend, mint intézkedni az
iránt, hogy a vallástanítás az elemi iskolákban
szakképzett férfiakra bizassék. A ki az ily irányban indítandó mozgalmat vezetni és czélhoz juttatni fogja, az nemes és tiszteletreméltó munkát
fog közerkölcseink nemesedésének mezején végezni!
Danóczy

Antal.

ISKOLAÜGY.
A p á p a i ev. r e f . f ő g i m n . t a n á r i
javaslata

karának

az „Ideiglenes Szabályzat a felekezeti, törvényhatósági ós községi középiskolák igazgatóinak, tanárainak,
és tornatanítóinak engedélyezendő rendkiviili segélyről, illetőleg személyi pótlékról" czímű munkálatra
vonatkozólag.
A pápai ev. ref. főgimn. tanári kara az ideiglenes
szabályzatot jelen alakjában sérelmesnek találja s azon
mindenesetre változtatásokat óhajt eszközöltetni. Altalánosságban sem tartja elfogadhatónak
1-ször czíménól fogva, mert ellenkezik az 1906: II.
törvényczikkel, mely t.-cz. a felekezeti, törvényhatósági
és községi középiskolák igazgatóinak, tanárainak s tornatanítóinak részére már királyi szentesítéssel megállapított
rendes személyi pótlék czímén ad segélyt; így a szabályzat többé nem szólhat a nevezetteknek engedélyezendő rendkívüli segélyről, mert ezt nem a közoktatásügyi miniszter engedélyezi, hanem a már megszavazott,
rendes személyi pótléknak miként leendő kiosztásáról;
2-szor a 6. §-ban kifejezett elvénél fogva, mint a
mely ellenkezik a középiskolai tanárságnak azzal az
általános meggyőződésével, hogy a tanári fizetéseket
igazságosan csak a szolgálati évek elve alapján lehet
rendezni; ellenkezik egyházkerületünk s az egyetemes
konvent határozatával, a mely szerint a tanári fizetéseket
a szolgálati évek alapján óhajtják rendezni;
3-szor a 8. §. miatt. E §. olyan tanárokat is (szerzetes-tanárokat) személyi pótlókban akar részesíteni, a
kik az ideiglenes szabályzat alapját képező 1906: II.
t.-cz. világos rendelkezése szerint erre igényt nem tarthatnak. Az említett t.-cz. értelmében ugyanis a személyi
pótlék csak a felekezeti, törvényhatósági s községi
középiskolák igazgatói, tanárai s tornatanitói fizetésének
rendezésére szolgál, a szerzetes-tanárok pedig e kategóriák egyikéhez sem tartoznak, miről minden kétséget
kizárólag intézkednek az 1883: XXX. t.-cz., 7 , 8., 13.,
15., 18., 19., 2 2 , 23.. 3 3 , 34, 3 8 , 3 9 , 4 6 , 4 7 , 4 8 ,
5 0 , 72. §-ai, melyek világosan megmondják, hogy mely
intézetek értendők felekezeti intézetek alatt s melyek nem.
A mint ezen §§-ok, épen úgy az ezeken alapuló
összes miniszteri leiratok, illetve rendeletek és utasítások
kezdettől fogva mai napig egyedül az autonom felekezetek főhatóságát ismerték el ós czímezték is hitfelekezeti középiskolai főhatóságnak, a szerzetesekét soha.
Sőt az 1883. évi XXX. t.-cz. részint idézett, részint
egyéb §§-ai és az összes miniszteri rendeletek, leiratok
és utasítások még azt is kizárják, hogy egyetlenegy
magyar szerzetes-iskolát is akár községi, akár társulati,
akár törvényhatósági, akár egyesektől fenntartott középiskolák közé lehetne sorolni s kormányzatilag, szervezetileg e nevek egyikével illetni.

Az erdélyi r. kath. státus középiskolái is mind ki
vannak véve törvényileg a hitfelekezeti (társulati, községi s egyesek által fenntartott) középiskolák köréből,
a mennyiben róluk az 1883- évi XXX. t.-cz. 41. §-a
külön intézkedik s ez alapon minden miniszteri leirat,
utasítás és rendelet külön czímén jön le hozzájuk.
Hasonlóan intézkedik az 1894: XXVII. t.-cz. is,
mely a felekezeti stb. középiskolák tanárainak nyugdíjazásáról szól.
Mindezekből világos, hogy az 1906:11. t.-cz, midőn
ezen czímén: felekezeti, törvényhatósági, községi középiskolai tanárok — részére megállapította a személyi pótlékot, nem jöhet ellenkezésbe az 1883: XXX. t.-cz.
idézett §§-aival, s így a 8. §-ban említett tanerőknek a
szabályzatba való fölvétele törvényellenes s a szabályzatba törvényellenesen kontemplált személyi pótlékuk
csupán azok rovására, anyagi károsodásával történhetnék,
kiknek érdekében az idézett törvényt alkották. Azon
iskolák száma ugyanis, melyeknek érdekében az 1906 : II.
t.-cz. létesült, 65 ; az ezekben működő tanárok — szám
szerint 1149 — részére épen a közoktatásügyi kormány
számítása és javaslata alapján szavazott meg a törvényhozás személyi pótlék — fizetéskiegészítés czímén
600,000. illetőleg félévre 300,000 koronát. A 8. §-ban
említett tanárok 46 intézetben nyolczszázan vannak s a
8. §. szerint kontemplált módon pusztán ezek részére
félévre 500,000 kor, illetőleg egy évre 1 millió korona
kellene.
>"•••
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Készleteiben is sok kifogásolni valót talál a tanári
kar az ideiglenes szabályzatban.
1. A szabályzat a felekezeti tanárokat főhatóság
szerint való státusokba csoportosítja, oly módon, hogy
az egy státusba tartozó tanároknak fele a VIII, fele
pedig a IX. fizetési osztályba jutna. Nem említve, hogy
a tanároknak osztályokba való sorozása már magában
véve is helytelen, különösen sérelmes ez felekezeti intézetekben ; mert míg az állami középiskolák tanárai a
gyakorlat tanúsága szerint minden öt évben magasabb
fizetési osztályba jutnak s tíz év után bekerülnek a
VIII. fizetési osztályba, a felekezeti intézetekben a legalsó fokban tíz évet, esetleg több évet szolgáló tanár
is van, mert a kötött szám miatt nem mehet előbbre
addig, míg előtte levő tanártársa el nem távozik vagy
meg nem hal. Ez a helyzet még rosszabbodnék a 6. §.
elfogadásával. A régi rendszer szerint az államsegélyes
intézetek eddig egyenként alkottak ugyan külön státusokat, de oly módon, hogy az egy státusba tartozó
tanároknak több, mint kétharmad része (nálunk 13 közül 9)
bír a VIII. fizetési osztálynak megfelelő fizetéssel. A 6. §.
elfogadása nem történhetnék ezen szerzett jogok sérelme
nélkül, úgy hogy a jelenleg már a VIII. osztálynak
megfelelő fizetést élvező tanárokat a IX. osztályba kellene
visszautasítani. Maga a §. szerzője is érezte e §. igazságtalanságát, mert. ugyan-e §. második bekezdésében
orvosolni akarja a sérelmet azzal, hogy kimondja: „A
magasabb fizetési osztálynak megfelelő beosztásnál a.z

illető minőségben megszakítás nélkül eltöltött szolgálati
idő az irányadó". Ha tehát itt a szolgálati időt veszi a
sérelem orvoslására eszközül, miért nem alapítja az egész
tervezetet a szolgálati időre?
Másrészt e §. elfogadásával a jelenleg is a IX.
osztályban levő tanároknak a VIII. osztályba való jutása
az eddigi előrehaladásnál is jobban meg lenne nehezítve,
az újabb tanári nemzedékre nézve pedig a körülmények
kedvezőtlen alakulása esetén teljességgel ki lenne zárva,
így e §. a felekezeti tanárokra nézve nem előre haladást,
hanem visszaesést jelent a múlthoz képest, épen ezért
sérelmes és tarthatatlan.
2. Nem tartjuk elfogadhatónak az ideiglenes szabályzatot azért sem, mert mellőzi azt a fontost elvet,
melyet a középiskolai tanárság összes hivatalos szervezetében mindennemű tanári fizetésrendezés legfőbb elvének ismert el s a fizetésrendezésre vonatkozó minden
kérvényében hangsúlyozott, t. i. a szolgálati idő elvét.
Ezt az elvet a közoktatásügyi minisztérium hivatalosan
is elfogadta akkor, a mikor gyakorlatilag évről-évre megvalósítja ; az állami tanárok ugyanis tíz évi szolgálat
után bejutnak a VIII. fizetési osztályba. A felekezeti
tanároknál ezen elvnek a mellőzése, mint említettük, még
nagyobb visszásságokat idézne elő, mert oda vezetne,
hogy egy emberöltőt is eltölthet valaki a IX. fizetési
osztályban, a nélkül, hogy a VIII. osztályba bekerülne.
S érthetetlen, hogy miért vonakodik a minisztérium
a felekezeti középiskolákkal szemben a szolgálati évek
elvét elfogadni, mikor kétes esetekben mindig a szolgálati időt használja orvosszerül. A 9. §. is a szolgálati
idő beszámításáról beszél, melyre nézve az állami középiskolai tanárokra e részben fennálló szabályok analógiája
az irányadó, tanári karunk is csak ezt az analógiát kéri.
A mennyi fizetése van az államnál p. o. egy 12 éves
szolgálattal rendelkező tanárnak, annyi legyen nálunk
is, tekintet nélkül a fizetési fokozatokra, illetőleg azokat
mellőzve.
A 8. §. a fizetéskiegészítésre szánt összeget a szerzeteseknek fix összegben adja ki, nem kötvén a kiosztást
semmihez, még a tanárok számához sem. Pedig vannak
szerzetes iskolák, hol a tanároknak, épen a nagy tanári
létszám miatt, heti 9, 12, 15 órájuk van. A 6. §. szerint
pedig a felekezeti iskolák tanárai fele részben a VHI.,
fele részben pedig a IX. fizetési osztálynak megfelelően
részesülnek személyi pótlékban.
3. Helytelen a szabályzat 5. §-a is. E §. a felekezeti
viszonyok nem ismeréséből származott. Minden fenntartó
testület külön-külön kötött szerződést az állammal, mely
szerződésekben az állam biztosította a fenntartó testület
— s nem a közös főhatóság — részére a tanároknak a
szerződésben megállapított fizetési fokokba való beosztását ; szerződésileg biztosította a fenntartó testületnek
azon jogát, hogy választhat, sőt a minisztériumnak ajánlhat is kinevezésre tanárt a VIII. fizetési osztálynak
megfelelő fokra is. Az ideiglenes szabályzat 6. §-a ezt
a jogot egyszerűen megszünteti s a minisztériummal kötött

szerződéseket figyelmen kivül hagyva, a különféle fenntartó testületektől alkalmazott tanárokat egy főhatóság
alá, egy státusba osztja, a szerzett jogok sérelmével.
Ugyanez §. nagyon mostohán bánik el épen a felekezeti,
protestáns tanárokkal, mert hisz a 3. §. a törvényhatósági
s községi középiskolákat meghagyja egymagukban, fenntartó hatóságuk alatt, külön-külön státusoknak s nem
csoportosítja egy főhatóság alá. Miért kell épen a felekezeti iskolák fenntartó hatóságát mellőzni s miért kell
a felekezeti fenntartó hatóság különböző intézeteit egy
státusban egyesíteni?
Azon §§-ok, melyek fegyelmi esetekben való intézkedéseket tartalmaznak, részben ellenkeznek a szerződésekben biztosított autonom jogokkal s így ezekkel
összhangzásba kellene hozni.
Ezen előterjesztett észrevételek alapján a pápai
ev. ref. főgimnázium tanári kara fölkéri főtiszt, és mélt.
püspök urat, hogy a fenntartó testületeknek szerződésben
biztosított autonom jogai megvédése szempontjából is
méltóztassék oda hatni, hogy az ideiglenes szabályzatot
változtassák meg; továbbá, hogy az 1906: II. t.-cz.-nek
mindenben érvény szereztessék s sérelmeink orvoslást
nyerjenek. Méltóztassék oda hatni, hogy azon az alapon
rendezzék, illetőleg egészítsék ki tanári fizetésünket,
melyet a közoktatásügyi minisztériumban 1904 április
14-én, kizárólag a felekezeti, törvényhatósági s községi
intézetek képviselői, az orsz. és ref. tanáregyesületek
elnöksége részvételével tartott ankét elfogadott, mely
minden igényt kielégít, minden sérelmet megszüntet s
minden sérelemnek elejét veszi. Mondja ki tehát a szabályzat, hogy az alapfizetés legyen 2600 korona, mely
allapfizetés
5 évi szolgálat után 2900,
10 évi szolgálat után 3600,
15 évi szolgálat után 4000,
20 évi szolgálat után 4400 koronára emelkedjék,
meghagyván természetesen mindenütt a lakáspénzt s a
200 korona korpótlékot öt ízben.
A felekezeti, törvényhatósági s községi középiskolák tanárainak ily módon kontemplált fizetéskiegészítése bőven kikerül az 1906 : II. t.-czikkben megállapított
összegből, sőt a szolgálati évek alapján való rendezés
pénzügyileg hasznosabb az államra is, mert a IX, fizetési
osztályban az 1906 szeptember 23-iki miniszterelnöki
rendelet alapján egy tanár 30 év alatt 96,800 koronát,
a VIII. fizetési oszályban ugyanazon idő alatt 126,000
koronát kap. Ennek középszáma, a mennyibe egy tanár
30 év alatt átlag kerülne, 111,400 korona, a szolgálati
évek szerint pedig 109,500 kor. így a megtakarítás egyenként 1900 kor., 1149 tanárnál 39 év alatt 2.183,100 kor.
A törvény czélja az, hogy a felekezeti, törvényhatósági
s községi középiskolák tanárainak a fizetése egyenlő
legyen az állami középiskolák tanárainak a fizetésével;
ezen ideiglenes szabályzat elfogadásával azonban rosszabb
helyzetben leszünk, mint, hogy mást ne említsünk, a
tanítóképezdei tanárok, kiknek, mint rendes tanároknak

előmenetele a VIII. fizetési osztályba 10, sokszor 9 év
után is okvetlenül megtörténik. Az ideiglenes szabályzatnak 3. §-át. oly módon javasoljuk módosítani, hogy a
fizetéskiegészítésben a vallástanárok is részesülhessenek.
A mennyiben pedig a szerzetes tanárok, illetőleg
főhatóságaik szükségesnek tartják a segélyt s azért
folyamodnak, ám ők is részesüljenek segélyben; de történjék mindez alkotmányos úton, a mint ez az autonom
középiskoláknál történt, a jelen szabályzattól függetlenül,
külön törvényhozási intézkedéssel.
Mély tisztelettel kéri tanári kar főtiszteletű és méltóságos püspök urat, hogy az ügyben mielőbb intézkedni
méltóztassék s a javaslatunkban kifejtett elvek lehető
érvényesítése czéljából méltóztassék érintkezésbe lépni
a többi egyházkerület vezetőivel.
*

*
*

A pápai ref. főgimnázium tanári karának e véleményét jónak láttuk közölni, a végből, hogy protestáns
középiskoláink tanári testületei értesüljenek az abban foglaltak felől s mindazokat kellőleg mérlegelve, mondhassanak véleményt a kultuszminiszter javaslata felől. A miniszteri javaslat tagadhatatlanul sok kedvező dolgot foglal
magában középiskoláink tanáraira nézve; de, a mint a
pápai tanárok véleményéből is látszik, vannak abban javítandó rendelkezések is. A megnyilatkozó véleményeknek
szívesen adunk helyet; sőt egyenesen fel is hívjuk tanári
testületeinket véleményeik közlésére, mert csak így lesz
lehetséges egységes közvéleményt teremteni s így lehet
csak elérni azt, hogy a tervezet mindenek javára váljon
. valósággá.
Szerk.

KÖNYVISMERTETÉS.
„A r e v c r z á l i s " . írta Raffay Sándor. Budapest, 1906. Hornyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája. Ara 50 fillér.

Midőn a kis, 67 lapra terjedő füzetet olvasgatom,
egymásután támadnak fel emlékemben azok az elszomorító, igazságtalanságukban elrémítő képek, melyeket hazánkban a pápás egyház papjai festettek meg a protestánsok számára. A hatalmához görcsösen ragaszkodó
papság, hogy a nyájnak elszakadt részét, mely az evangéliom világosságában kereste és találta meg üdvösségét,
ismét kezei közé szoríthassa, nem rettent vissza a legembertelenebb eszközöktől sem; nem törődött a lelkiismeret szabadságával, túl tette magát a békekötések
határozatain, túl a mindenkire nézve kötelező országos
törvényeken is; zaklatta, üldözte, börtönözte, sőt ölette
a protestánsokat és pedig mindig Isten nevében és ad
glóriám Dei. Meghajolni tekintélye, hatalma előtt, vagy
porig alázni, lesújtani, megsemmisíteni a lázadókat, —
ez a jelszó vezetett századokon át.
Mennyi sötét kép, mennyi sérelem, mennyi igazságtalanság — az igazságos Isten nevében !

A sokféle sérelem között egyik legnagyobb és legbántóbb volt a reverzálissal űzött visszaélés. Vegyesházasság mindig volt és mindig lesz, s a róm. kath.
papság türelmetlensége e kérdésnél nem ismert határt.
A. vegyesházasságban élő prot. felet majd szép szóval,
majd Ígérgetéssel és fenyegetéssel arra bírni, arra kényszeríteni, hogy felekezetét, vallását hagyja el, tagadja
meg, vagy legalább a születendő gyermekről mondjon
le az egyedül üdvözítő róm. kath. egyház számára: ezt
mindenkor főkötelességének ismerte a r. kath. papság,
s küzdve, harczolva ennek érdekében, minden képzelhető eszközt felhasznált czéljai elérésére. De a reverzális nemcsak a múltban volt botrányköve a protestáns
egyháznak, hanem ma is egyik legnagyobb sérelmünket
képezi.
Míg 1895 előtt a reverzálist — bár többször hatályon kivül helyeztetett — a róm. kath. papság mindig
ébren tartotta, most az állami törvények egyenesen
jogot adnak a reverzális kicsikarására.
A házasság megkötése előtt ugyanis bármely egyházhoz tartozónak joga van arra, hogy szerződésileg
csupán az egyik fél számára biztosítsa a születendő gyermekeket. — Hogy e jogot miként használják fel a pápás
egyház papjai, ránk, protestánsokra nézve a statisztikai
adatok nyújtanak nagyon is elszomorító képet.
Nem tudunk és nem akarunk olyan eszközöket
használni, mint ellenfeleink, a kik pl. nem esketnek reverzálist nem adókat a templomban; tessék, mint megbélyegzetteknek, a sekrestyében eáküdni, vagy világgá
menni. Hogy a prot. féltől a legtöbb esetben sikerül kierőszakolni a reverzálist, oka, mert híveinket nem tudjuk,
vagy talán nem is akarjuk úgy fanatizálni, mint a római
egyház tesz e tekintetben, feltárva az élet minden szenvedését és a pokol minden gyötrelmét, hogy egyházának,
nyájának tagját necsak megtartsa, hanem a jövendő
nemzedéket *is biztosítsa a maga számára.
Raffay „Reverzális" cz. munkája nem a reverzálisok
történetével ismertet meg, nem fűzi koszorúba a mult
keserű és gyászos emlékeit, hanem a jelenre nézve egy
példában tünteti fel a reverzálist, mint olyat, mely a
családi élet boldogságának megrontója, megsemmisítője.
Kovács János egyszerű, de hazáját, egyházát és vallását szerető, annak javáért, boldogságáért munkálkodni,
ha kell, szenvedni is tudó és akaró ev. vallású tanító, ki
hasonló szellemben kívánja nevelni és neveltetni fiát:
Gyulát. A levelek alakjában írott füzetben mint megyei
tb. főjegyzővel találkozunk vele, a ki szüleihez intézett
első levelében boldogságtól áradozó szívvel tudatja, hogy:
„Kenderesi és tótfalvi Szabó Ádámnak, a megye egyik legtekintélyesebb birtokosának egyetlen leánya, az angyali, a
mennyei Terike enyém! Micsoda leány s micsoda lélek!
S ha még azt is hozzáveszem, hogy milyen előkelő és
gazdag, hát bizony, bízvást elmondhatom, hogy karjaira
vett végre a szeszélyes sors, az a vén bűnös!"
Apa és anya együtt kívánják: „A jó Isten tegye
rád nézve olyan boldoggá a jövőt, a milyennek te most

álmodod. Áldja meg az Isten a te örömödet, hogy tar- a hozzátörődőknek, azután az érdeklődőknek és végül a
tós legyen; minden reményedet, hogy valóra váljék I" gyönyörködőknek."
De az apának szeretettel írott első levelébe már
íme a kis füzet tartalma rövid, nagyon rövid vázbizonyos aggodalom is vegyül fia jövő boldogságára latban. A vallásos apa töprengése, a fiúnak a vagyonért
nézve. „Hát én nagyon természetesnek találom, írja, ha és pályáján való előhaladásáért való igyekezete, nem
valaki a menyasszonyát angyalnak, gyöngynek, tökéle- törődömsége saját és gyermekének jövendő vallásával;
tesnek tartja . . . De azon már méltán megütődöm, hogy a római kath. anyának fanatizmusa, s aztán a gyengébb
az egész levélen át úgy beszélsz róla és a vele való snrlódások, majd az erősebb villongások, melyek mind
szerencsédről, mintha nem is keresztyén ember volnál, a reverzális átkos, kárhozatos gyümölcsei.
hanem valami pogány, a ki istennőkről álmodozik. Beszélsz
A szépen s érdekesen megírt kis füzetet melegen
sorsról, szerencséről, mindenről, csak épen a mi áldott, ajánlom főkép a lelkészek figyelmébe. Hiszem, hogy ha
gondviselő jó Istenünkről nem emlékezel meg . . . pedig e füzetet a vegyesházasságra lépők köziil az esküvő
ha valamit, akkor a házasságot szükséges, — hogy folyta, megkötése előtt a prot. fél elolvashatná: nagyon megvége áldott legyen, — Isten nevében megkötni. Nagy gondolná a reverzális-adást, s talán sokat meg lehetne
igazság van abban, hogy a jó házasságok égben köt- nyerni az evangéliomnak azok közül, a kik azzal most
tetnek."
keveset, vagy épen semmit nem törődnek.
A fiú azonban a mai kor gyermeke. Modern gonKeresztesi Samu.
dolkozású, felvilágosodott, a kinek Istenre, vallásra semmi
szüksége ; ő az ilyeneket az olyan ósdi gondolkozású
embereknek hagyja/- mint apja; ő a gőzzel, villannyal
halad a maga útján, s szárnyalásában nem engedi magát
megköttetni a vallásnak ú. n. igazságaival. Az apa azonEgyházmegyei gyűlés Felsőszabolesban.
ban nem nyugszik; minden levelét mély vallásosság, istenés emberszeretet hatja át, s igyekszik fiát is meggyőzni,
Szeptember 24—26. napjain tartatott Kisvárda vávisszahódítani az evangéliom éltető lelkének, a Krisztus- rosában. 24-én délelőtt bizalmas értekezlet volt a lelnak. A távolság azonban oly nagy, hogy emberi ésszel készi tanácsbirák között. Igazság szerint a világi tanácsés szívvel alig lehet azt áthidalni .
Közeledik a fiú bíráknak is üdvös volna résztvenni, de — fájdalom! —
esküvője, ki, hogy a nászutazás a munka idejéből minél még ma csak vágyó óhajtás a jellegzetes világi papság.
kevesebbet vegyen el, egyik nagy ünnepre teszi az Ez a bizalmas beszélgetés nagyon sokat ér, tárgyilag is,
• esküvő napját, s a lakodalomra, természetesen meghívja egyénileg is. Egy figyelmes esperes sok rejtegetett
szüleit is. De az apa nem megy; .nem, mert már az előző utakat-módokat megtud, nemcsak hivatalos asztala mellett,
levelekből értesült, hogy fia menyasszonya róm. katho- a néma aktákból, hanem főleg jártában-keltében, a mozgó
likus, sőt hogy fia reverzálist is adott a pápás egyház életből. És nemcsak egyházmegyéje szűkebb körében,
javára, születendő gyermekeire nézve. 0, a hős protes- hanem az ország szóléig is. Dolgaink pedig nincsenek
tánsok unokája, nem lehet fiának esküvőjén, nem lehet elszigetelve, hanem törvényünk szerint is szoros összetanúja vallásos hite, meggyőződése megcsúfolásának . . . köttetésben, közel és távol. A mit a papiros el nem mond
Az apa ezen tettével egy eleven tövis furakodik a fiú ós el sem mondhat, elmondja az élő szó. így juthatunk
szívébe, de megtörtént, nem változtathat a dolgon, mert közelebb az igazsághoz s így tehetjük simábbá, gyormenyasszonyának igéretét tett, s azt becsületesen meg sabbá tárgyalásainkat.
is tartja . . . Aztán következik a különböző hitű s gonTehát gondos, figyelmes esperesünk észleletei alapdolkozású házastársak jellemének festése. A nő erősen ján megbeszéltük dolgainkat, 24-én délig; délután pedig
vallásos, ki nem csak templomba jár szorgalmasan, de szintén bizalmas természetű előleges értekezlet volt, szootthon is térdel, imádkozik, egész istentiszteletet végez... kás szerint, a közgyűlési tárgyak felett, a melyek inkább
A gólya meghozza az első gyermeket . . . Áz apa boldog, megérdemlik a bizalmas megbeszélést. A hivatalos gyűlés
. gyermekéhez rohan, hogy azt megcsókolja, szívére szo- aztán 25-én d. e. 9 órakor vette kezdetét.
rítsa . . . De nem szabad ! Egy eretnek, mégha maga az
Fájdalom, Kisvárda városában nincs alkalmas teapa is, nem nyúlhat a gyermekhez, míg előbb szentelt víz rem egyházi közgyűlés tartására s így csak egy vendégnem érintette annak homlokát . . . Itt következik a fiú lőben gyűléseztünk. Most annyival kellemetlenebb volt,
magába szállása s meggondolása annak, hogy gyermekét mert szokásos termünkben színi előadásokat tartott egy
mily könnyelműen adta át annak az egyháznak, melynek vándortársaság, s mi kiszorultunk a szomszéd ebédalapja nem Krisztus ós az Ő evangélioma, hanem a lőbe. De hát a jó Isten mindenütt ott van s meghallkülsőségek. Fogadást tesz, hogy a mit vétett, jóvá teszi: gatta a buzgó imádságot, mely esperesünk szívéből, hála„Apostola leszek a Krisztus evangéliomának, s ezzel áldozatként, hozzá emelkedett s a mi szívünkben is gyújreformátora saját családomnak. Nem hallgatok az én togatta az imádságos érzést.
igazságommal, hanem hirdetem azt alkalmas ős alkalHivatalosak és választottak elég szép számban
matlan időben, hirdetem előbb a süket füleknek, aztán
voltak együtt, bár a világi tanácsbirák közül csak kettő
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volt jelen, négy kimentette magát. A tárgysorozat 70
számmal jelzi a végezni valót. Főként közigazgatási ügyek,
mint általában egyebütt. Helyi dolgok, személyi változások. Komolyabb tartalmú a két esperesi jelentés, az
időszaki és az 1905. évi általános egyháztársadalmi rajz,
részletes, mindenre kiterjedő, a látogatósági jelentések
alapján. Külsőleg megnyugtató; a benső hitélet gyümölcsei már gyengék. Mint egyebütt. Sok panasz a szegénység ellen és miatt. Vágyakozunk az államsegélyre, mint
a szomjúhozó szarvas a patakra. Előre őröljük az ösztövér álomban feltűnt kövér kalászokat puha kaláccsá s
a délibábos milliókon hajókázunk egy boldogabb Kanaán
felé. Hanem akadt egy fiatal pap, és pedig esperesünk
fia, a kinek nem kellene egy fillér kormánysegély sem.
Külföldön is járván, mint egyetemi hallgató, tapasztalatai alapján is figyelmeztetett az államsegély nemcsak
kevesetérő, sőt káros voltára. Inkább ernyeszt, mint erőt
fejt. Az igazi krisztianizmus hegyeket mozgató erély,
kifáraszthatlan győző türelem. Crescit sub pondere palma.
Olyan lelkesen beszélt ez a fiatal társunk, hogy némely
részünk hajlandó volt rá is alkalmazni: édes bortól részegedett meg! Vagy: bolondozol te Pál! . . . a sok
tudomány bolondított m e g . . . Az a baj, hogy csak maga
maradt. Szinte csodaszámba megy, hol tanulta e tudományt, holott ma az iskolákban is vezető tudomány a
fizetésemelés.
Imádkozzál és dolgozzál! — int az írás. Egyik se
divatos foglalkozás még ma. Talán a jövőben.
Különben érdekes statisztikát mutat az esperesi
jelentés. íme egynémely adat: Van 92 egyházunk, 89,441
lélekkel. Született 3988, meghalt 2913. Kitért 39, hozzánk
tért 32. Konfirmáltak száma 1787. Házasságra lépett
753 pár, ezek között vegyes 208 pár. Egyességre lépett
javunkra 36 pár, kárunkra 23 pár.
Gondnoki számadások eredménye: bevétel 460,365 K
80 f., kiadások összege 411,812 K 35 f. Takarékmagtárak pénzértéke 21,243 K. Egyházi alapok összege 27
czímén: 280,442 K 50 f.
Új építkezésekre kiadtak az egyházak 52,292 K
21 fillért; épületjavításokra 25,542 K 49 fillért; jótékony
czélokra 19,832 K 82 fillért.
Űrvacsorával éltek az évfolyamán összesen 106,167-en.
Szegényekről gondoskodtak 44 egyházban, egyebütt a polgári község. Tandíjelengedésben részesült 513 gyermek
2045 K értékben. Tankönyvvel elláttatott 699 gyermek
1736 K értékben.
Egyháztársadalmi munka is folyik sok egyházban.
Temetkezési egylet van 3, énekkar 11, olvasóegylet 3,
nőegylet 3, ifjúsági egylet 1. Ez nem valami bo gyümölcsözós. Hitelszövetkezet van 31 községben, hol lelkészek, tanítók állanak a dolog élén ; fogyasztási szövetkezet van 5 községben.
Aztán az egyházias tudomány. Egyházi lapok járnak
és pedig a kerület lapja 78 egyházba, Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 3 egyházba, Sárospataki Református
Lapok 20 egyházba, Theol. Szaklap 3 egyházba, Sáros-

pataki Füzetek 2 egyházba, Erdélyi Protestáns Lap 1
egyházba, Olajág 2 egyházba, Prot. Szemle 45 egyházba,
Népies Kiadványok mind a 92 egyházba. Ez elég változatos.
Felolvasások tartattak 15 helyen.
Az a nagy bajunk, hogy a középosztály, mely a
mi megyénkben csaknem egészen református és pedig
erőshitü református volt a múltban, jóformán megsemmisült. Nem maradt, csak a misera plebs. A kisgazdák sem
egyebek már, mint misera plebs. Ok is fogynak rohamosan. Ezrenként vándorolnak jobb hazába. Sok a baj, a
panasz, méltó is, méltatlan is. Három tényező és segítség volna a falvakban: lelkész, tanító, jegyző. Ezeknek
együttmunkáló ereje még sokat segíthetne, de ezek is
inkább czivakodnak a „nincs" miatt.
íme a gyűlési tudósítás elmélkedésbe csapott.
Nyomra térek ismét, egynémely közérdekű dolgot felemlítvén.
A vármegye tanfelügyelője, illetőleg a vármegyei
közigazgatási bizottság, iskolaügyeket illetőleg, sokszor
csekély jelentőségű ügyekben is, a püspöki hivatal közvetítését használván, egyházmegyénk átír az illető megyei hatósághoz, — jelenlenlevő főispán úrnak különösen
is figyelmébe ajánltatott, hogy közvetítsenek csak az egyházmegye esperese útján.
Gr. Dégenfeld József egyházkerületi főgondnokot,
10 éves buzgó hivataloskodása alkalmából, hálás elismeréssel üdvözli egyházmegyénk, különösen azon, nem kívánatos személyi támadások után, miknek legutóbb nyilvános lapok útján is ki volt téve s melyek miatt még
hivatalától is megválni készült.
Nyíregyházán létesített leányinternátusunk fokozatos fejlődése és kifogástalan vezetése örvendetes tudomásul vétetett. Jelenleg 30 növendék vétetett föl.
A parókiális könyvtár ügye még mindig nyugtalanságban tartja a kedélyeket. Elforgácsolódik erőnk anyagilag is, szellemileg is ; különösen irodalmi társaságunkat
féltjük. A mi egyházmegyénk majd minden egyháza
kötelezve lett tagul belépésre; most, ha a könyvtár részére az egyházak meg lesznek adóztatva, az Irodalmi
Társaság tagsági kötelékéből kiléphetnek, illetve rájok
bízatott, hogy bennmaradjanak, vagy kilépjenek.
Némely egyházban nagyjelentőségű földvásárlások
történtek, előnyös törlesztéses kölcsön útján, részint az
egyház czéljára, részint a hívek között parczellázásra.
A szövetkezeti élet jó tanítómester a szocziális tevékenység terén. Ezek örvendetes tudomásul szolgálnak.
Vaján néhai kurucz Vay Ádám hamvait helyezték
el ideiglenesen vallásos ünnepséggel s a magyar kormány megvásárolta az iskolai telket egy építendő mauzóleum helyéül, s a vajai Vay grófi család értékes telket
ajándékozott iskolahelyiségül, hova a kisajátítási pénzből
építkeznek. Hálás köszönettel fogadtatott.
Fájdalmasan érintette egyházmegyénket, hogy a
lelkészek és a tanítók közt némely egyházban feszült
viszony van s e miatt a hitélet szenved. A komoly köte-

Iességérzet és munkában edzett vallásos lélekerő hiánya,
bármely téren, de különösen egyházi téren, ezer baj
forrása lesz és e bajok alaposan semmi által nem gyógyíthatók.
Többi dolgok helyi érdekűek inkább, közérdeket
nem érintenek s így el is hagyhatók.
Este 8 órára vége volt a közgyűlésnek s másnap
reggel egy kisebbfajta fegyelmi ügyet intézett el a bíróság, ezzel eloszlott kiki övéihez.
Andrássy
Kálmán.

RÉGISÉG.
Adatok a heidelbergi egyetem magyarországi hallgatóinak névsorához.
(Folytatás.)

Collegium VI. Disputatio VII.
De gratia Dei et liberó arbitrio. Respondente
Casparo Jarfaas nobili Ungaro. 29. Julij 1615. — Pareus CT II. 2 3 1 - 2 3 2 .
Collegium VI. Disputatio III. 1
De communicatione idiomatum in persona Christi.
Respondente G-eorgio S. Samaraeo Ungaro. 5. August.
1615. — Pareus CT II. 233—236.
Collegium VI. Disputatio IX.
De satisfactione Christi mediatoris pro nostris peccatis. Respondente Stephano Velichino Ungaro. 11. Aug.
1615. — Pareus CT II. 237—239.
Collegium VI. Disputatio X.
De Christi sepultura, descensu ad inferos, resurrectione, asscensu in coelum, & sessione ad dexteram
Dei. Respondente Stephano Sartoris Szepsi Ungaro. 26.
Aug. 1615. — Pareus CT II. 239—241.
Collegium VI. Disputatio XI.
De Antichristo. Respondente Josepho Czengeri Ungaro. 2. Sept. 1615. — Pareus CT II. 241—244.
Collegium VI. Disputatio XII.
De justificatione peccatoris coram Deo. Respondente Johanne B. Szemes Ungaro. 8. Sept. 1615. —
Pareus CT II. 245—248.
Collegium VI. Disputatio XIII.
De perseverantia sanctorum, ex libro Augustini
de bono Perseverantiae. Respondente Martino P. Samsondi Ungaro. 11. Oct. 1615. - Pareus CT II. 248—251.
Collegium VI. Disputatio XV.
De ecclesia eiusque notis. Respondente Petro Kisdopsai Ungaro. 18. Novemb, 1615. — Pareus CT II.
254-256.
Collegium VI. Disputatio XIV.
De meritis bonorum operum. Respondente Daniele
Bedo Corodio Ungaro. 25. Novemb. 1614. 2 — Pareus
CT n . 252—254.
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Nyomdahiba VIII helyett.
Nyomdahiba 1615 helyett.

Collegium VI. Disputatio XVI.
De vocatione ministrorum ecclesiae. Respondente
Andrea P. Bekesi Ungaro. 11. Decemb. 1615. — Pareus CT II. 257—262.
Collegium VI. Disputatio XVII.
De sacramentis in genere. Respondente Stephano
Katona Geleino Ungaro. 23. Decemb. 1615. — Pareus
CT II. 262—264.
Collegium VI. Disputatio XVIII.
De sacramento. Baptismi. Respondente Stephano
Fegverneki Ungaro. 6. Januar. 1616. — Pareus CT II.
264-267.
Collegium VI. Disputatio XIX.
De sacram. eucharistiae seu coena Domini. Respondente Matthia Maior Sziksloviano Ungaro. 13. Januar. 1616. — Pareus CT II. 267—269.
Collegium VI. Disputatio XX.
De monachis, et perfectione monastica. Respondente Johanne Nagy Albensi Transsylvano Ungaro. 19.
Januar. 1616. — Pareus CT II. 270—274.
Collegium VII. Disputatio I.
De sacrae scripturae authoritate, canone, lectione,
necessitate, obscuritate, perfectione. Respondente Petro
D. Diószegi Ungaro. 16. Febr. 1616. — Pareus CT II.
281-283.
Collegium VII. Disputatio II.
De Deo, creatione mundi, et angelornm. Respondente Stephano Fegiverneki Ungaro. 24. Febr. 1616.
— Pareus CT II. 283—285.
Collegium VII. Disputatio IIL
De satisfactione Christi pro nobis. Respondente
Andrea P. Bekesi Ungaro. 2. Martij 1616. — Pareus
CT II. 285—287.
Collegium VII. Disputatio VI.
De Christi mediatoris persona, officio et beneficiis.
Respondente Daniele Bedo Korodio Ungaro. 6. April.
1616. — Pareus CT II. 299—304.
(Vége követk.)

IRODALOM.
„Rákóczi jön". Ünnepi beszédek, szavalatok és
vázlatok II. Rákóczi Ferenez, Zrínyi Ilona és Thököly
Imre hamvainak hazahozatala alkalmából. E czímen fog
egy füzetet kiadni e hó 15-én Nagyváradon Vaday József.
Szerző nevét ismerjük már „Rákóczi és a kuruezvilág" cz.
művéről, mely a mult évben jelent meg s Tlialy Kálmán
elismerését, valamint a közönség tetszését is megnyerte.
Szerző ezen műve alkalmi természetű ugyan, de mint
emlékkönyv is értékes lesz, mert a Rákóczi-korszak tanulmányozásán alapszik s úgy a beszédek, mint a vázlatok és szavalatok tartalmas korrajzot adnak. Ara 2 korona. Megrendelhető a szerzőnél Nagyváradon közvetlenül,
vagy bármely könyvkereskedő útján.
Enekeskönyvi tárgymutató. Ily czím alatt készül
kiadni egy munkát Csihy Lajos debreczeni ref. theol.
tanár. Könyvével a lelkészek és a kántorok ama munkáját kívánja megkönnyíteni, a mellyel az egyházi beszéd

és a gyülekezeti éneklés között szükséges harmóniát
igyekeznek megteremteni. A könyv ára 1 kor. 60 fillér.
A kik meg akarják szerezni, az árát küldjék be nov.
5-ig a szerzőhöz, Debreczenbe.
Thököly és Rákóczi emléke. A nagy bujdosók
hamvainak a haza földjébe visszakerülése alkalmával
protestáns lelkipásztoraink bizonyára fel fogják újítani
egyházi beszédeikben is Thököly és Rákóczi emlékezetét.
E czélra Kapi Béla körmendi evang. lelkész alkalmi
beszédet irt, a melyet 50 fillér beküldése ellenében megküld mindazoknak, a kik felhasználni kívánják.
A „Zarándok útja", Bunyan János e világhírű
munkája, újonnan átdolgozva és illusztrálva fog megjelenni legközelebb a Traktátus-Társaság kiadásában.
Ára, ízléses vászonkötósben, 3 korona. Öt példány megrendelésénél 25°/0 engedmény és ingyen postai szállítás.
A munkára eleve is felhívjuk olvasóink figyelmét.

EGYHÁZ.
Lelkészválasztások. Az ekecsi ref. gyülekezet Beke
Kálmán búcsi segédlelkészt, — az inkei ref. gyülekezet
Bolla Pál helyettes-lelkészt választotta meg lelkipásztorává,
Templomszentelés. Az átányi (Tiszáninnen) ref.
gyülekezet szept. 30-án szentelte fel renovált templomát.
A renováczió 12,000 koronába került s a költségeket
részint kivetés, részint közadakozás útján fedezték. Maga
Pappszász Lajos fŐgondnok 3000 koronával járult az
átalakítás költségeihez. Á felszentelést, a püspök képviseletében, Nagy Ignácz alsóborsodi esperes végezte. Az
alkalmi egyházi beszédet Szalóczy Pál tiszavalki lelkész mondotta. Kovács Mihály hevesi lelkész keresztelt;
Illyés János helyi lelkész az egyház érdekes történetét
olvasta fel; Tóth Béla mezőkeresztesi lelkész pedig az
úrvacsorát osztotta ki.
Egyházi aranykönyv. Kilyén Sándor, az erdélyi
ref. egyházkerület igazgató-tanácsi irodaigazgatója, a
rátoni ref. gyülekezetnek, kepeváltás czéljaira 5000 koronát adományozott.
Egyházkerületi értekezlet. Az erdélyi ref. egyh.-ker.
egyházi értekezlete nov. 11-én fogja megtartani gyűlését
Kolozsváron. A gyűlés tárgysorozata a következő: 1. Elnöki
megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. Pénztárnok jelentése.
4. Jelentés a „Vasárnapiról és a kiadványokról. 5. Jelentés az egyházmegyei értekezletek beérkezett javaslatairól.
6. Indítványok. 7. Tisztújítás.
Az érmelléki ref. egyházmegye szept. 27-én
Székelyhidon tartotta meg közgyűlését, a melyen nemcsak a világi, de még a lelkészi tagok is csak csekély
számmal jelentek meg. Az esperesi jelentés szerint az
iskolák ügye általában véve jól áll; némely gyülekezetek
helyzete azonban eléggé zilált. A tanácsbiróvá választott Magyari Miklós és az ügyésszé választott dr. Várady
Miklós felesketése után a nagyváradi tanítónőképzőnek
évi 300 kor. segélyt szavaztak meg; majd pedig a
segély kérvényeket intézték el és az új tanítókat eskették
fel, az oklevél nélkül működő tanítókat pedig kötelezték,
hogy a jövő év közepéig oklevelet szerezzenek. Visszatetszést keltett a széplaki lelkész azon kérése, hogy egyszersmindenkorra mentessék fel a közgyűlések látogatása
alól. A kérést nemcsak elutasították; hanem azt is
kimondták, hogy a gyűlésről elmaradozókat pénzbirsággal,
ismétlődés esetén pedig fegyelmi eljárással sujták. A
lelkészi értekezlet indítványára elhatározták, hogy a

székelyhídi egyház segítségével, a parókhia mellett egy
olyan épületet emelnek, a melyben a gyűléseket is megtarthatják és az egyházmegyei könyvtárt is elhelyezhetik.
Megilletődéssel fogadta a gyűlés a hajlott korú esperesnek : Nagy Istvánnak esperesi hivataláról való lemondását, s hogy érdemeit jutalmazzák, tiszteletbeli esperessé
választották és részére 500 kor. tiszteletdíjat szavaztak
meg. Az állásra beadandó szavazatok határidejét nov.
l-ben állapították meg.
Lelkészi értekezlet. A Kis-Kárpátok alján lakó
ev. lelkészek f- hó 3-án tartották meg értekezletüket
Grinádon. Krahulecz Aladár az új állami népiskolai tantervet
és utasítást ismertette, Schönwiesner a lelkészi nyugdíj
felemelésére vonatkozó indítványát fejtegette, a melyet
legközelebb az egyetemes lelkészértekezlet elé fog beterjeszteni. Ezenkívül bemutatásra került Schmidt K. pozsonyi
lelkésznek a pozsonyi lelkészek életrajzát magában foglaló munkája.
A nagyenyedi ref. egyházmegye szept. 24-én
tartotta meg közgyűlését O-Tordán. A gyűlés megnyitása
után az új lelkészek kebeleztettek be; majd pedig istentiszteletre mentek a gyűlés tagjai. Az istentiszteletet
Csiki István kecsedi lelkész végezte. Az istentisztelet
után újból megnyitott gyűlésen legelső sorban az esperesi
jelentést tárgyalták és annak alapján elhatározták, hogy
felkérik a kerület útján a konventet arra, hogy intézzen
felterjesztést a kormányhoz a lelkészek kedvezményes
vasúti jegyei érdekében. Kimondották továbbá, hogy a
kerületi „Szeretetház í£-ra minden egyházmegyebeli lelkész
köteles évenkint 10 koronát fizetni. A Barabás József
lemondása folytán megüresedett pénztárnoki állásra
Bartha Lajos gyéresi lelkészt; a számvevői állásra pedig
Veress Gábor gerendi lelkészt választották meg. A
fegyelmi bíróságba pótbirónak dr. Bocz Vilmos királyi
törvényszéki biró, továbbá Ferencz Samu és Nagy Mózes
lelkészek választattak meg.
A debreczeni ref. egyházmegye szept. 26-án ülésezett Debreczenben. A gyűlés melegen emlékezett meg
gróf Degenfeld Józsefről, egyházkerületi főgondnoksága
tizedik évfordulója alkalmából, s érdemeit jegyzőkönyvében örökítette meg. Biber József elhalálozásával egy
lelkészi tanácsbirói szék megüresedvén, annak betöltése
elrendeltetett. Az esperesi jelentés, míg egyfelől örömmel
konstatálta, hogy a mult évben az adományok és a
hagyományok összege többszörösen felülmúlja az előbbi
esztendőkét, , másfelől szomorúan mutatott reá arra a
tényre, hogy egyházi adóban mintegy 248 ezer korona
van hátralékban s némely gyülekezekben még a belhivatalnokok sincsenek kifizetve. A lelkészi értekezlet jegyzőkönyvének tárgyalása során kimondta a gyűlés, hogy az
özvegy-árva gyámintézetbe új tagokat nem vesz fel többé.
A Basa- GvŐry- síremlék felállítása tárgyában öttagú
bizottságot küldöttek ki. A tanítói gyámintézet pénztárnokául Ritoók Istvánt választották meg.
A tátraaljai evang. egyházmegye szept. 25-én
rendkívüli közgyűlést tartott Késmárkon. A gyűlés legfőbb tárgya az új felügyelő beiktatása és a tisztújítás
megejtése volt. Felolvastatván a dr. Lersch Kornél felügyelővé választásáról szóló jegyzőkönyv, az új felügyelőt
Székely Gyula főesperes üdvözölte, gondjaiba ajánlván
az apák drága örökségét: az autonomiát. A meleg és
komoly üdvözletre hasonló melegséggel és komolysággal
adta meg a feleletet a felügyelő, ígérvén, hogy kötelességeit lelkiismeretesen fogja teljesíteni. Beiktatása emlékére 200 koronát ajánlott fel az egyházmegye lelkészi
özvegy-árvagyámintézete javára. Üdvözölték még az új
felügyelőt: a késmárki liczeum, a szepesvárosi egyház-

megye, az egyházfelügyelők és az iskolák. A megejtett
tisztújításon ügyésszé Payer Géza, világi jegyzővé Ruchalla
Jenő, a konzisztórium tagjaivá dr. Tátray Gergely és
Weber Sándor, a számvevőszék tagjaivá Tátray .Ödön és
Stenczel Pál választattak meg. A felügyelő indítványára
elhatározták, hogy Tököly Imre hamvainak temetésén
testületileg vesznek részt, a következő vasárnapon pedig
minden gyülekezetben gyászistentiszteletet tartanak.
Evangéliomi előadások. A budai ref. templomban
október 22-től 27-ig minden nap este 7 órakor evangéliomi előadások tartatnak, a következő tárgyakról:
október 22-én: A megtérés szükségessége; 23-án: Az
újjászületés fájdalma és öröme; 24-én: A keresztyén egyház dicsőséges volta; 25-én: A keresztyén gyakorlati élet
megszenteltetése ; 26-án : A szocziális kérdés evangéliomi
világításban ; 27-én: A jövő reménysége. Ez előadásokat
ének és ima előzi meg és követi.
A marosvásárhelyi várbeli ev. ref. emlékmű templom helyreállítási és átalakítási munkálata már javában
folyik és befejezéshez közeledik. Ez alkalommal az orgona
is át lesz alakítva és a másik kóruson elhelyezve. Az
orgonamű átalakításával Országh Sándor rákospalotai
(Budapest mellett) orgonagyáros czég bizatott meg.

I S K O L A .
Iskolai aranykönyv. Tisza Mária özv. Varga
Károlyné, Tisza Karolina Erőss Lajosné és Tisza Imre,
szüleik emlékére 2000 korona alapítványt tettek a püspökladányi ref. egyháznál, azzal a rendeltetéssel, hogy
annak kamatai püspökladányi születésű, szegény sorsú,
jó igyekezetü s felsőbb tanulói pályán levő növendékeknek
adassanak.
Jóltevök emlékünnepélye. A budapesti ref. theol.
és főgimn. f. hó 8-án tartotta meg a jóltevők szokásos
emlékünnepélyét, a ref. főgimn. dísztermében. Az ünnepély a 25. zsolt. 1. versének eléneklésével vette kezdetét.
Ennek elhangzása után Csűrös István főgimn. vallástanár
adott hálát az Istennek a kegyes jóltevőkért. A jól tevők
közül ez alkalommal Gönczy Pál emlékezetét újították
fel. A kiváló férfiú életéről és munkálkodásáról dr. Kiss
Áron pedag. igazgató írt emlékezést, a melyet Molnár
Sándor igazgató olvasott fel. A kegyeletes ünnepélyt, a
melyen a Gönczy-család tagjai is jelen voltak, a 90. zsolt.
2. verse rekesztette be.
Molnár Viktor kitüntetése. Molnár Viktor kultusz* miniszteri államtitkárt, a közoktatásügy és a közszolgálat
terén szerzett érdemei elismeréséül, a király a másodosztályú vaskorona-renddel tüntette ki. Az érdemrendet,
a minisztérium tisztikara jelenlétében, maga Apponyi
kultuszminiszter nyújtotta át a kitüntetettnek.
A bácsmegyei ref. tanítóegyesület f. hó 9-én tartotta meg gyűlését Újvidéken, Á gyűlés főtárgya a
felekezeti tanítók fizetés-rendezésének a kérdése volt, s
elhatározták, hogy a f. hó 18-án tartandó országos bizottsági ülésre képviselőket küldenek.
Az aradi vértanúk emlékezetét kegyelettel újította
fel f. hó 6-án a budapesti ref. theol. akadémia ifjúsága
és a ref. főgimn. Reggel 9 órakor mindkét intézet növendékei a Kálvin-téri templomba vonultak, tanáraik vezetése alatt, istentiszteletre, a melyen Csikesz Sándor III.
éves theologus imádkozott s olvasott fel egy részt Jeremiás siralmaiból. Délután 6 órakor a theol. ifjúság a
Kálvin-téri templomban tartott, szép számú közönség
jelenlétében, emlékünnepélyt, a melyen Szabó Zsigmond

III. éves növendék imádsága után Cöde Lajos senior
mondott megnyitó beszédet, Balogh Ferencz IV. éves
növendék alkalmi költeményt szavalt, Deák Imre IV. éves
növendék ünnepi beszédet tartott, Kováts Lajos hitoktató-lelkész pedig orgonán adott elő a nap komolyságának megfelelő darabokat. Ugyanebben az időben, a
ref. főgimn. dísztermében, emlékünnepélyt rendezett a
főgimn. önképző-köre is.
A debreczeni egyetem érdekében fontos előterjesztéssel él az egyetem ügyében a debreczeni képviselő-testület által kiküldött ötös bizottság. Az előterjesztés,
a mely legközelebb fog a város közgyűlésén tárgyalás alá
kerülni, a következő: „Tekintve, hogy egy harmadik
egyetem létesítése országosan érzett hiányt pótolna s
annak felállítása Debreczenben, az ősrégi református
főiskola útján legkönnyebben volna eszközölhető; tekintve,
hogy ily jellegű egyetem létesítésére Debreczen város
közönsége, — felismervén a vele járó nagy művelődési
és gazdasági előnyöket, — már régtől fogva törekszik
és a legnagyobb anyagi áldozatokra való készségét is
kifejezte; tekintve, hogy úgy a jelenlegi kedvező politikai helyzet, mint Debreczen városának napirenden levő
s megoldás előtt álló nagyfontosságú gazdasági kérdései
a jelen időpontot teszik legalkalmasabbá az egyetem
kérdésének megoldására; tekintve, hogy egy harmadik
egyetem felállítására más nagy vidéki városok, különösen
Pozsony, Szeged és Kassa, a legnagyobb erőmegfeszítéssel
s áldozatkészséggel törekszenek, és ha a harmadik egyetem másutt állíttatnék fel, a negyediket városunkban
sokkal nagyobb nehézséggel és több anyagi áldozattal,
de viszont kevesebb haszonnal lehetne csak felállítani:
Debreczen szab. kir. város törvényhatósági bizottsági
közgyűlése, miután a debreczeni ev. ref. főiskolának
egyetemmé való átalakítása Debreczen városára úgy
szellemi, mint anyagi tekintetben elsőrangú érdek, elhatározza, hogy azt a legmesszebb menő anyagi áldozatokkal
is megvalósítani akarja és e czélból első lépés gyanánt
Veszprémy Zoltán főispán úr elnöklete alatt 24 tagu egyetemi bizottságot küld ki, azzal a megbízzással, hogy
magát a tanács kiküldötteivel kiegészítve, a főiskola
főhatóságaival lépjen érintkezésbe és részletes munkálatot
dolgozzon ki, melyben a megvalósításra szolgáló eljárás,
a felállítandó egyetem keretei, a költségek, s különösen
Debreczen város hozzájárulásának mértéke s e költségek
fedezésének módozatai iránt részletes javaslatok foglaltassanak s e munkálatát oly időben terjessze be, hogy
az a folyó évi deczemberi rendes közgyűlés elé terjeszthető és azon tárgyalható legyen. Debreczen, 1906 okt.
1-én. Szabó Kálmán s. k , Kardos László s. k., Váczi
János s. k., Reichmann Ármin s. k., ifj. Kertész János s. k."

EGYESÜLET.
A Kőbányai Ker. Nők Szövetsége, s a Kőbányai
Ref. Ifj. Egylet f. hó 20-án (a „Régi sörház" nagytermében) szeretetvendégséget rendez, a következő műsorral: 1. Gyülekezeti ének. 37. dicséret 1. vers. 2. Ima.
3- Üdvözlő beszédet mond Böszörményig Jenő, kőbányai
h.-lelkész. 4. XLVI. zsoltár 1. verse. Énekli a vegyeskar. 5. Bibliamagyarázat, tartja Szőts Farkas, a budapesti ref. theol. akadémia tanára. 6. Krisztus mindenütt.
Irta Kozma Andor. Szavalja Pálmai Kálmán főv. tanító.
7. Felolvasás. Tartja bilkei Pap István, a budapesti ref.
theol. akad. igazgatója. 8. Zeneszám. 9. „Jézus szent nevét
dicsérjed". Énekli a vegyeskar. 10. Ima után gyülekezeti

ének: XC. zsolt. 1. vers. Kezdete este 7 órakor. Belépőjegyek 1 koronáért a Női Szövetség s az Ifj. Egylet
tagjainál, a ref. lelkészi hivatalban (Ihász-utcza 15. sz.)
s a pénztárnál kaphatók. A tiszta jövedelem az építendő
egyházi tanácsterem javára fordittatik.

GYÁSZROVAT.

Az állás 1907 április 24-én elfoglalandó.
Tanítói oklevéllel nem bíró pályázóknak az állomás
elfoglalásától számított egy év alatt tanítói oklevelet kell
szerezniök.
Kellően felszerelt pályázati kérvények Dányi Gábor
felsőbaranyai ref. espereshez Kiscsányba (u. p. Oszró,
Baranyam.) 1906 november 18-ig beküldendők.
Kunszentmikíós, 1906 október 6.
Baksay

Sándor,

püspök.

Hibaigazítás. Mult heti számunkban, tollhibából,
Kálmán Farkasé helyett Kálmán Dezső elhunytát jeleztük. A tévedés, az elhunyt szolgálata helyének és működésének felmutatásából könnyen ki volt ugyan igazítható ; mindennek daczára is azonban ezennel rektifikáljuk
tévedésünket, őszintén kívánván Kálmán Dezsőnek, hogy
neve minél későbben kerüljön bele ebbe a gyászos
rovatba.

Felelős szerkesztő: H a m a r

István.

NYILTTÉR.*

Salvator

KÜLÖNFÉLÉK.

Terméasetea vaamentea

£ithion-forvás

kitűnő hatá9Ú
vese-, hólyag-, rheuma-,
<* kösz vénybán talmaknál, vizelet! nehézségeknél, czukorbetegségeknél, a légzö- és emésztési szervek hurutalnál.
Salvator-forr át igazgatósága Eperjest*-

Hemopatia (Vérgyógyítás). E hathatós és fényes
eredményeivel magában álló gyógymód a legrövidebb
idő alatt megnyerte a felső ós legfelsőbb körök bizalmát és mint legbiztosabb és legjobb gyógymód lett
elismerve. A már ezrekre menő gyógyult, mint lelkes
apostol terjeszti e kezelést, mely kellemes, egyszerű és
a hivatás teljesítésében nem gátol; de eredményeiben
tökéletesebb, mint bármely fürdő vagy intézeti kezelés.
Dr. Kovács J. fővárosi orvos, ezen gyógymód megalapítója és egyedüli képviselője, most kezdi őszi kúráit,
melyek — mint tizennyolcz évi tapasztalat mutatja —
a képzelhető legszebb sikerrel járnak asthma, köszvény,
görvélykór, szív, vese, gyomor és bélbajoknál,- idegbetegségeknél (neurasthenia, .hysteria) és makacs bőrbajoknál. Őszintén ajánljuk e felsorolt bajok egyikében
szenvedő, de a nyár alatt fel nem gyógyult betegeknek,
hogy vegyék első sorban a vérgyógyítáát igénybe.
Dr. Kovács J , kinek Budapest, Váczi-körút 18. szám,
I. emelet alatt egy e czélnak szolgáló rendelő intézete
van, ott naponta betegeket fogad és meghívásokra betegeket látogat a fővárosban és a vidéken. Levélbeli megkeresésre szivesen felvilágosítással és tanáccsal szolgál.

G U M O S S

forrás

szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.
Kívánatra telítésnélküli töltést Is szállít a

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán.

SZT. LUKÁCS-FÜRDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.

Egyházi szentedények, úrvacsora-kelyhek, keresztelő kannák és medenczék, borkancsók, oltári gyertyatartókból dús raktárt rendezett be Polgár
Kálmán
budapesti müötvös (üzlete VII. ker, Erzsébet-körút 29.
szám) és az érdeklődő lelkész urak kívánságára stílszerű rajzokkal, tervezetekkel és költségvetéssel díjtalanul szolgál.

Téli

Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszapborogatások, mindennemű thermális-fürdők, vízgyógykezelés,
massage. Lakás és gondos ellátás. — C s ú z - , k ö s z v é n y - ,
ideg-, b ő r b a j o k gyógykezelése és a téli f ü r d ő k ú r a felől ki= = = = = merítő prospektust küld ingyen a *
•• •

Szt-Lukács-fürdö igazgatósága

hirdetmény.

A felsőbaranyai reform, egyházmegyébe kebelezett
tésenfai ref. lelkésztanítói állásra, mely IV. osztályú, pályázat hirdettetik.
Ez állás évi jövedelme a dunamelléki ref. egyházkerület 1896 okt. közgyűlése jegyzőkönyvének 126. pontja
alatt 1415 koronára értékeltetett s ezenkívül 1600 koronáig 1035 kor. 44 fillér fizetéskiegészítést kap.

Budapest-Budán.

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a

PÁLYÁZATOK.
Pályázati

fiirdökúra

a SZENT-LUKÁCS-FÜRDŐBEN.

HIRDETÉSEK.

1

REF. ZEHEKÖZLÖH9

01

kérjen, mutatványszámot Sárospatakról.

Szerk.

Országh Sándor
orgona- e s
harmoniumgyároH
cs. és kir. udvari szállító
R.-Palota ( B u d a p e s t

mellett)

A l a p í t t a t o t t 1801-ben.
Az 1885. évi kiállításon «Nagy diszoklevél» és
• «Ferencz-József lovagrenddel)), az 1904. évi veszprémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azonkívül számtalan k i t ü n t i t é s és elismerés.
Készít kellemes és t ö m ö r hangú, legjobb és legújabb rendszerű orgonákat. Elvállal javításokat
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben vannak. Szolid munka és jutányos árak. Áz orgonák
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy
a gyár alapítása óta 400-nál több ú j orgona lett
megrendelve és készítve.
Árjegyzék
és részletes
tervezet
kivánatra
díjmentesen
küldetik.

A bécsi zongorakészítők
első iparszövetkezeíe.
Legnagyobb gyári raktár

Budapesti igazgató

Budapesten,
IV., Kristóf-tér7.
Dús választék hangversenyzongorákban angol mechanikával, rövid szalon-, piccolo- é s Mignon-zongorák, pianino
é s harmoniumokban. Zongorakölcsönző-intezet. Zongorahangolások é s javítások pontosan eszközöltetnek.

^

Gyártelep: Bécs, IV., Klagbaumgasse

Singer Co. Varrógép Részv. Társ.
Budapest: IV., Ű j v i l á g - u t c z a 16.
Budapest: VII., Kerepeai-ut 32.
„
IV., Muzeum-körut 27.
„
VU., Király-utcza 52.
„
H., Fő-utcza 15.
„
VI., Teréz-körut 21.
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u, 37, Váoz: Széchényi-u. 14,

Minden h a z a i k ö n y v k e r e s k e d é s b e n vagy a k i a d ó n á l :

Trócsányi B.

könyvkereskedőnél

SÁROSPATAKON megrendelhetők:
Édes Vincze: Koporsó feletti imák rövid siri szókkal
Hodossy Béla: Énekek, dalok prot. egyh, énekkarok
számára
Hodossy Béla: Tárogató. Magyar dalgyűjtemény . .
Dr. Horváth Cyrill: A Batthyányi codexről. Irodalomtörténeti tanulmány . .
Nóvák Lajos: Ref. temetési énekeskönyv
Novak Sándor: Szász Károly élete és m ü v e i . . . .
Pásztor Sámuel; Karénektár
Radácsi Gyorgg: Emlékjelek, bizonyságok . . . .
Wirth-itohoska: Üj idők, régi igazságok. Egyházi beszédek

2"— K
2'— K
1— K
2'50
1'40
2 40
6-—
—

K
K
K
K
K

Készítünk o l t á r o k a t ,
szószékeket,

Készítünk

társulati

min-

den stylben, jutányos

Ő-— K

Rétay és Benedek
Budapest, IV., Váci-utca 5 9 szám
terméoetttéjvíifiy!!

^^tSAVANYUVlZ
legjobb asztali- é s üdítő ital.
Kitűnő h a t á s ú n a k bizonyult k ö h ö g é s n é l ,
gégebajoknál, gyomor- és hólyaghurutnál
Karlsbad

MATTONI HENRIK

Budapest

Ajánlják az ágostai és ev. ref. egyházak részére az összes
felszerelési tárgyaikat, u. m.: Úrasztal- és szószékteritöket
a legegyszerűbbtói a legdíszesebb hímzett kivitelben, borkancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat,
keresztelő medenczéket és kancsókat, csillárok, feszület és
gyertyatartókat
különféle anyagból stylszerű kivitelben, oltárképeket' vászonra művészileg festve, bármely nagyság- és alakban.

Pontos és
legjobb
mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi

^

£

— —

ORAR

^

•

5 évi

jótállás mellett!

Egyházi szentedények,
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók,

a r a n y és e z ü s t é K s z e r e R ,
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak

ÍV
TV
tV

tm
tv
?v
?v
tv
?v

r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! ygsi

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve.

POLGÁR K Á L M Á N
műórás és ékszerész
B u d a p e s t ,

VIL,

E r z s é b e t - K ö r ú t 2 9 *

Hegedűs és Sándor
eiőbb László Albert és lársa

A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol,
önmagának zeng dicséretet. C5 frttól minden árban kapható.

a tiszántúli egyházkerület főbizományosa

Első magyar víiiamos erőre berendezett hangszergyár,

iskolakönyv- és tanszerkereskedésében

Debreczenben

STOWASSER J • hangszergyáros,
a m. kir. zeneakadémia, színilázak, hadsereg, művészek szállítója.

Budapest, II., Lánczhíd-utcza 5.
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes
húros-, vonós- S fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett

a közelgő iskolai idény alkalmából l e g e l ő n y ö s e b b e n
szerezhetők be mindenféle

Hangfokozó-gerenda !mb£mefy
hegedű, gordonka, beillesztése után
sokkal jobb, erősebb és lágyabb
hangot nyer. (Biztos siker.) Hegedűbe li;tii£-t'okoz<í-x'<'i'i'ml:i javítással 4 írt.
Kezesség minden egyes hangszernél.

Legnagyobb gyár és raktár

iskolai könyvek,
iskolai felszerelések
és íróeszközök.
Nagy részletes képes árjegyz é k e t kívánatra i n g y e n és
b é r m e n t v e küldünk.

Saját találmányú (R á k ó c z i)
tárogató; általánosan elismert
legjobb, mely tökéletes solo
hangszerré általam konstrná!tatott. Iskolával 30 forinttól
feljebb.
Az összes hangszerek javítása különleges, szakszerű pontossággá ,
jutányos á r b a n ; kezesség minden
egyes hangszernél.
Árjegyzék minden egyes hangszer
ről külön, kívánatra bérmentve Küldetik.
Kivitel nagyban és kicsinyben.

HORNYÁNSZKY VIKTOB CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.

36.048.

PROTESTÁNS
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP
Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő :
HAMAR ISTVÁN.

Hirdetési díjak :
Két hasábos egész oldal . . .
Fél oldal
Negyed oldal
Nyolczad oldal

40
20
10
5

kor.
kor.
kor.
kor.

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a h o v á a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendők.

M e g j e l e n i k m i n d e n vasárnap.
Előfizetési ára :
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 fillér.

TARTALOM. V e z é r e z i k k ; Akadémiáink érdekében. Hamar István. — I s k o l a ü g y : Nyilatkozat. A pápai ref. fögimn. tanári kara.
— T á r e z a : Adatok a pesti ref. egyház történetéhez. Molnár János. — K ö n y v i s m e r t e t é s : „Az evangéliom a jelen
kornak hirdetve. Keresztesi Samu. — B e l f ö l d : Kimutatás a dunamelléki ref. egyházkerület kezelésében Ievö pénztárak
alapítványairól. — M i s s z i ó ü g y : Az élő keresztyén szövetségek genfi világgy ülése 1906 július 28-tól augusztus l-ig.
Kováts Lajos. — R é g i s é g : Adatok a heidelbergi egyetem magyarországi hallgatóinak névsorához. — Irodalom. —
E g y h á z . — Iskola. — K ü l ö n f é l é k — S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k — P á l y á z a t . — H i r d e t é s e k .

Akadémiáink érdekében.
Rövid időközökben két miniszteri rendelet és
egy tervezet látott napvilágot, a melyek nagy fontossággal bírnak felekezeti közép- és felsőbb leányiskoláinkra nézve, a mennyiben részint gondoskodnak, részint gondoskodni kívánnak tanító személyzeteik fizetésének a megfelelő fokú állami intézetek
fizetési színvonalára emeléséről.
Középiskoláink, felsőbb leányiskoláink, s lia
volnának: kereskedelmi iskoláink tanító személyzetéről tehát majd csak gondoskodhatunk a nyujtandó állami segítéssel. Ebben a tekintetben tehát
(— hogy az autonomia sérelmével-e, vagy a nélkül:
e felől most nem kívánok szólani —) teljesedésbe
megy a két prot. egyház memorandumában óhajtásképen kifejezett, a ref. zsinaton pedig törvényhozásilag is statuált óhajtás, hogy középiskoláink tanító
személyzete javadalmazás tekintetében egyenlő fokra
emeltessék az állami intézetek tanító személyzetével. S bár ezideig még nem történt meg, reménységünk lehet arra nézve is, hogy elemi és polgári
iskoláink tanító személyzete is hasonló elbánásban
fog részesülni.
Felsőbb iskoláink: theologiai és jogi akadémiáink tanárainak hasonló javadalmazásáról azonban a két prot. egyház memoranduma nem szól
s ezen a czímén semmi követelést sem támaszt.
De ha a memorandum nem szól is róla, szólott a

ref. zsinat, a mely törvénybe iktatta azt az elvet,
hogy intézeteink tanító személyzetének javadalmazása az egész vonalon állami színvonalra emelendő.
S miután ezt törvénybe foglalta, csak természetes
dolog, hogy a fizetésrendezésnek a középiskoláknál nem lehet megállania, hanem tovább kell folytatódnia akadémiánkon keresztül is, fel egészen a
tervezett egyetemig.
Tovább kell folytatódnia, nemcsak mert törvénybe van iktatva s nemcsak mert a viszonosság
és az egyenlő elbánás szempontja ezt kívánja,
hanem főként akadémiáinknak a kellő szellemi
színvonalon tartása, versenyképessége es a tudomány szempontjából.
Akadémiáink tanárainak javadalmazása ugyanis, főként pedig a theologiai akadémiai tanároké, ha emelkedett is az utóbbi években, nemcsak hogy nem éri el az állami színvonalat, de
még a súlyosabb gondok nélkül való megélhetésre
sem képesít. Tanúi voltunk annak, hogy akadémiáink tanárai, az egyik kerületben is, a másikban is, reformátusoknál is, evangélikusoknál is,
csaknem minden esztendőben ott állottak az utóbbi
években fizetésjavítási kérelmeikkel fenntartó hatóságaik előtt, s bizony nem azért, mert a nagyravágyás, hanem mert a szükség kényszerítette őket.
S hallottunk és hallunk panaszokat, hogy akadémiáink tanárai nem igen művelik önállóan a tudományt és hogy mellékfoglalkozásokat vállalnak.
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Pedig a ki elfogulatlanul vizsgálja anyagi helyzetüket, az látja azt is, hogy épen ennek meg
nem felelő volta kényszeríti őket mellékfoglalkozások vállalására s ez az oka annak, hogy a
tudomány terén nem teszik és nem tehetik meg
mindazt, a mit meg lehetne tenniök.
Ha vannak bajok és fogyatkozások ezen a
téren, azokon nem a panaszkodással vagy épen
vádaskodással, hanem az anyagi javadalmazás
megfelelő rendezésével lehet és kell segíteni. Mert
legyen meggyőződve bárki is, hogy akadémiáink
tanárai épen nem kapzsiságból, hanem kényszerűségből vállalnak mellékfoglalkozásokat, s ha anyagi
helyzetük lehetővé tenné, a legszívesebben áldoznák minden idejöket studiumaik önálló művelésére.
Akadémiáink versenyképességének, a tudománynak érdeke tehát az, hogy főiskolai tanáraink
megfelelő javadalmazásáról gondoskodjunk.
De hogyan ? Jogakadémiáinknál még csak
elképzelhetnénk valamelyes állami befolyást; theologiai akadémiáinknál azonban ez teljesen ki van
zárva, mert — a mint a közös bizottság memoranduma mondja — „a lelkészképzést egyházunk
a maga kezéből ki nem adhatja". Ha tehát jogi
akadémiáink tanárairól még valahogyan gondoskodhatnánk is fizetésüknek állami kiegészítésével,
— theol. tanáraink javadalmazását ilyen úton nemcsak azért nem rendezhetjük, mivel az állam erre
a czélra segítséget úgy sem ad, hanem a dolog
természetéből kifolyólag sem. A rendezés keresztülvitele végett tehát más megoldást kell választani.
Ezt a megoldást nem is kell valami távol
keresni. Az 1907. évi állami költségvetésbe az
egyházi adózás rendezésére és a közigazgatási
költségek révén az egyházra nehezedő terhek könynyítésére már fel van véve 1,000,000 korona, a
mely két év múlva két, három év múlva három
millióra emelkedik, csak a kormányigéret szerint
is. Ez az újabb államsegély a megnevezett két
czélra adatik ugyan és másra nem fordítható;
azonban felmenti az egyházakat attól, hogy a
rendes évi államsegély egy részét a közigazgatási
terhek csökkentésére fordítsák, úgy, mint eddig
tették. Ekképen évenként tekintélyes összeg szabadul fel, a mellyel az akadémiai tanárok javadalmazását, az egyház minden újabb megterhelése
nélkül, rendezni lehetne. A megoldásnak ez a módja
már csak azért is ajánlatos, mert nem az állam
direkt hozzájárulása alapján történvén a rendezés,
hanem egészen belkörűleg, ki volna kerülhető minden olyan állami befolyás, a melyet a direkt segélyezés egészen természetszerűleg von maga után.
A rendezés lehetősége tehát megvan, s hiszem
is, hogy a fenntartó testületek nem is fognak késni
a lehetőség felhasználásában. Hátra van azonban
még a rendezés mértékének megállapítása.

Ebben a tekintetben legelső sorban is azt
tartom szabályozó elvnek, hogy valamennyi akadémiánkon, jogiakon és theologiaiakon, reformátusokon és evangélikusokon, a helyi viszonyoknak
megfelelő és eltérést megengedő lakáspénzektől
eltekintve, mind a törzsfizetés, mind a korpótlék,
mind a nyugdíj tekintetében a teljes egyenlőség
vitessék keresztül. Ma ez az egyenlőség távolról
sincs meg, mert valahány intézet, annyiféle a javadalmazás. Ennek a különbözőségnek azonban, éppen
úgy, mint a középiskoláknál, meg kell szűnnie a rendezéskor. Csak a második helyre állítom azt az
elvet, hogy akadémiáink tanárainak javadalmazása
állami színvonalra emeltessék. Csak a második
helyre, mert főiskoláinknál, különösen pedig theol.
akadémiáinknál kikerülni kívánván minden állami
befolyást, okvetlenül tekintetbe veendőnek tartom
az egyház anyagi erejét, a mellyel a rendezést
belkörűleg végrehajtja. A végczél természetesen
nem lehet más, mint az állami javadalmazás színvonalának elérése; de hogy ezt mennyire vagyunk
képesek elérni vagy megközelíteni, az a fenntartó
hatóságok anyagi erejétől függ.
Számot kell tehát vetni az anyagi lehetőségekkel és azoknak megfelelőleg kell • elkészíteni
a rendezés programmját. S kik készítsék ezt el?
Magok az akadémiáknak érdekelt tanárai, és pedig
nem külön-külön, hanem egymással egyetértve.
Igen üdvösnek tartanám tehát, ha akadémiáink és
pedig jogi és theologiai, evangélikus és református
akadémiáink tanárai minél előbb, talán a Magy.
Prot. írod. Társaság közgyűlése alkalmával, értekezletre jönnének össze az egyöntetű eljárás megbeszélésére és a programm elkészítésére.
Gondolkozzanak e felől az érdekeltek. És ha
gondolatomat helyesnek ítélik, tegyék meg a szükséges intézkedéseket. S mivel pedig a Magy. Prot.
írod. Társaság közgyűlése előreláthatólag Budapesten fog megtartatni, hiszem, hogy a budapesti
ref. theol. akadémia tanári kara szívesen magára
vállalná az értekezlet rendezését.
De tartassék bár ez a közös értekezlet akár
Budapesten, akár máshol, akár az Irodalmi Társaság közgyűlése alkalmával, akár máskor, —
mindenképen elérkezettnek tartom az időt arra,
hogy akadémiáink tanári testületei megmozduljanak s mind a maguk, mind az intézetek, mind a
tudomány érdekéből, a javadalmazás rendezése
tekintetében egyöntetű véleményt nyilvánítsanak.
Hamar

István,

reform, theol. akad. tanár.

ISKOLAÜGY.

fizetésrendezés alapelvéül; régi sérelmeket ezzel akartak
gyógyítani, új visszásságoknak ezzel akarták útját vágni.
S íme megértük azt, hogy az egyesület főjegyzője gúNyilatkozat.*
nyolódni mer azokon, a kik nemcsak a küzdelemben
A Debreczeni Protestáns Lap f. évi október 6-diki voltak állhatatosak, de a kivívott siker gyakorlati értészámában „S. Sz. J." (kétségkivül S. Szabó József, az kesítésében is megvalósíttatni akarják az anciennitásnak
orsz. ref. tanáregyesület főjegyzője) tollából egy kis köz- a tanáregyesület vezetőségétől annyiszor magasztalt elvét.
lemény látott napvilágot, mely a pápai ev. ref. főgim- Ha mi is annyira szeretnők, mint a hogy Debreczenben
náziumi tanári kart megtámadja azért, mert e tanári kar szeretik a germán idiómát, bizony mi mondhatnók el,
a közoktatásügyi minisztérium által a felekezeti stb. hogy: „Welche Wendung!" Mi igenis küzdöttünk a
tanárok fizetéskiegészítéséről szóló ideiglenes szabályza- fizetésrendezésért; nem magunkért, hanem közérdekből,
tot megbírálván, kifogásolta, hogy a szabályzatban nem a mai és a jövendő tanári nemzedék jó voltáért. Ám ha
érvényesül az anciennitás elve és az 1906: IX., vala- küzdelmünk ma némi eredménnyel kecsegtet, azért nem
mint az 1883: XXX. t.-czikkek ellenére a szabályzat a vagyunk hajlandók elveink cserbenhagyásával biztosítani
szerzetes tanárok fizetési pótlékáról is gondoskodni kiván. magunknak anyagi előnyöket.
Szemére veti még tanári karunknak azt is, hogy épen
Nem mi vagyunk következetlenek, hanem a ref.
ők helytelenítik e szabályzatot, kik Apponyi minisztert tanáregyesület főjegyzője és az ő félhivatalos sajtóannak idején „egyenesen és különösen" üdvözölni kíván- informáczióitól megtévesztettek a következetlenek, kik
ták. Minthogy e közlemény alkalmas arra, hogy a tanári ugyanakkor, a mikor a r. katholiczizmus előrenyomulása, a
kar eljárását hamis színben tüntesse föl, de arra is, hogy szerzetes-rendek térfoglalása (1. Debr. Prot. Lap 1906.
a protestáns tanárság közvéleményét e létünket érdeklő X. 6., 642. old és más lapokat is) miatt keseregnek,
fontos ügyben megtévessze, tanári karunk tartozó köte- ugyanakkor szemet hunynak a felett, hogy a szabályzat
lességének ismeri a támadásra a következőkben válaszolni : a szerzetes-rendekről minden törvényes alap nélkül gonApponyi grófot, midőn a közoktatásügyi miniszteri doskodni kiván. Nem irigykedünk mi a szerzetesekre,
széket elfoglalta, tanári karunk igenis üdvözölni kívánta, mint a hogy ellenségeink mondják az Alkotmányban;
megtisztelni akarván ezzel a nemzeti eszme lelkes har- de az végre is nem lehet közönbös ránk nézve, hogy a
czosát. Helytelenítette azonban az üdvözlésnek azt a mi részünkre megszavazott segélyből részesüljenek ők is.
módját, melyet a ref. tanáregyesület vezetősége eszelt Ám tárgyalja az ő pótlék-ügyüket is az országgyűlés,
ki s mely tényleg meg is történt, hogy t. i. üdvözölték mint azt köriratunkban is mondtuk; mérlegelje az a
az új minisztert és ugyanezen alkalommal fizetésjavítást tőlük végzett munkát, életkörülményeiket, hivatásukat és
is kértek 1 Ha volt tanári karunkban bátorság az üdvöz- anyagi helyzetüket (1. a rimaszombati prot. főgimn. erre
lésnek e meglehetős ízléstelen módjával szembeszállani vonatkozó köriratát is), ugyanazt kellett volna tenni az
akkor, van bátorság tanári karunkban ma is, a mikor a apáczákkal is, kik az utolsó (okt. 11.) Hivatalos Lap szeminisztériumi szabályzatról protestáns őszinteséggel meg- rint szintén részesülnek, bár számukra még nem szavazmondja véleményét.
tatott meg, fizetési pótlékban.
Ne a mi részünkön keresse tehát a tanáregyesület
Nem mi vagyunk következetlenek, hanem a ref.
főjegyzője a következetlenséget, hanem keresse azok tanáregyesületi főjegyző és elvtársai azok, kik az autorészén, a kik, mint a ref. tanárság bizalmának letétemé- nómiát csak az ajkukon hordják és liberálisnak mondanyesei, ellentétbe helyezkednek mindazzal, a mit eddig nak egy olyan szabályzatot, mely igaz ugyan, hogy szera ref. tanáregyesület közgyűlése s ennek kérelmére a ződés nélkül, de megadja a minisztérium számára a
fentartó testületek és az egyetemes konvent a tanári fegyelmi beavatkozás jogát minden prot. tanárra nézve.
fizetések dolgában egyedül helyesnek és üdvösnek talál- Holott eddig a szerződéses intézetekkel szemben is csak
tak. Mind e fórumok az anciennitást fogadták el a az volt kikötve, hogy a kinevezett tanárok fegyelmi ítéletei felterjesztettek a minisztériumhoz.
* Ezt a nyilatkozatot, a melynek közlésére a pápai reform,
Ennyit tartottunk szükségesnek elmondani. Dőljön
főgimn. igazgatója nyomatékosan kért fel bennünket, azzal a megel bármiként a dolog, minket nem vádolhat soha senki
jegyzéssel adjuk közre, hogy az által sem pro, scin contra nem
azzal, hogy kötelességünket úgy autonómiánk, mint a prot.
kivánunk állást foglalni. Igen sajnáljuk azonban, hogy a tanári
fizetések állami kiegészítésének rendkívül fontos ügye már az
tanársággal szemben beesületesen nem teljesítettük volna.
indulásnál is a személyeskedés terére hurczoltatik át, holott itt
Pápa, 1906. okt. 12.
csak magas elvi tekinteteknek volna szabad érvényesülniök.
Szerk.

auora es

A pápai ref. főgimn. tanári kara.
Egyházfelszerelö és oltárépitő müintézet. Úrasztalteritők, kelyhek,
borkancsók gyártása.
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TÁRCZA.
Adatok a pesti ref. egyház történetéhez.
I.

Az 1790—91-diki XXVI. törvényczikk harmadfélszázados küzdelmek és nehéz megpróbáltatások után
végre szabadabb lélekzetvételt engedett a magyar protestánsoknak. Ha teljes szabadságot nem nyújtott is,
mégis sok fájó sebet orvosolt, a midőn — egyéb engedmények között — az egyházi szervezkedést bizonyos
feltételek mellett megengedte és a vallás szabad gyakorlatát biztosította.
Erre az időre esik a pesti ref. egyház újjászervezését czélzó mozgalom kezdete is. 1 Az 1780 előtti idők
türelmetlen rekatholizáló törekvései azonban a protestánsokat Pestről és Budáról úgyszólván teljesen kiirtották. II. Józsefnek tíz évre terjedő uralkodása alatt is
csak kevés protestáns család telepedett le. Ezért a protestantizmusnak új életre keltése, egyházi és kulturális
szervezkedésének sikere csak a két protestáns felekezet
(ág. ev. és ev. ref.) egyesített erejével volt remélhető.
Az ág. evangélikusok 1787-ben már gyülekezetté alakultak ; a reformátusoknak csak emlékezésük volt a régi
időkről és reményük a jövendőben. Amazokat gróf Beleznay Miklósné szül. báró Podmaniczky Anna nemes
lelke odáig segítette, hogy papot, tanítót választhattak,
rendes istentiszteletet (magyar, német és tót nyelven)
tarthattak; 2 a reformátusok pedig csak tanácstalanul
állottak az egyháznak széjjelszórt csontokkal megrakott
mezője felett.
Farkas József elmondja e mozgalom történetét. Az
evangélikusok 1792-ben a mai Deák-téren levő kincstári telekből templom, paplak és iskola építésére alkalmas telket nyertek a királytól. 1792. szeptember 23-án
tartott ülésükben köszönetet mondanak a királyi adományozásért, s ugyanekkor „tökéletes megegyezéssel"
elhatározzák, hogy „a lielv. valláson lévő atyafiakat a
hellyel megkínálják és egy köztemplom, közparóchia és
iskola építésére testvéri szeretettel hívják." 3 Gróf Ráday
Gedeon református gondnok, kivel az evangélikusok gyűlésének határozatát Balogh Péter ev. főgondnok még
a gyűlés napján közölte, Balogh levelének mellékelésével azonnal értesíti Vég-Veresmarti Sámuelt, 4 a dunamelléki ref. egyházkerület püspökét és kecskeméti lelkészt, azt is elmondván, hogy mind ő, mind más refor1
Lásd bővebben: Farkas J ó z s e f : „ A pesti ref. egyház 101
éves története" nagybecsű munkáját 19. á köv. 1., a melynek adatait a Ráday-könyvtár levéltárából az itt közlöttekkel bővitjiik.
2

A Lipót- (ma Váczi-) és Kalap- (ma Irányi-)utcza sarkán
„Zum Blechernen Hut" („A pléh kalaphoz") cz. alatt ismeretes házban. L. i. mint u. o.
3

Balogh Péter főispán, evangélikus főgondnok levele. —
Megvan a Ráday-könyvtárban.
i

A püspök levele, melyben Rádaynak
megvan a R. könyvtár levéltárában.

válaszol,

rnátus urak, azután gr. Teleki Sámuel kanczellár és
Pogány helytartósági tanácsos, az evangélikusok felhívását „háladatos szívvel" vették s a velük való megegyezést és atyafiságos ajánlásuknak szíves elfogadását
tanácsolták. Azt is közli Ráday a püspökkel, hogy miután az építendő templom nemcsak Pest református lakosainak, hanem az egész hazának temploma leend, ezért
szükségesnek látta, hogy az evangélikusok felhívását a
hazai mind négy református kerülettel közölje.
Vég-Veresmarti püspök 1792. nov. 9-én válaszol
Ráday levelére. Ebből tudjuk, hogy ő egyénileg nem
ellenezte az egyesülést, de szükségesnek tartotta, hogy
e tárgyban az egyházkerület nyilvánítsa a maga véleményét. 1 Azt is megírja még Rádaynak, hogy a kecskeméti egyház elöljárói a dolog (t. i. az egyesülés) lehetőségét át nem látják, míg a körösiek örömmel vették
tudomásul.
Ennyit közöl Farkas József nagybecsű munkájában
az 1792. esztendőben történtekről, a mikhez a Rádaykönyvtár levéltárából közöljük a következőket.
1. Pázmándy József levele Rádayhoz.
Kegyelmes Uram!
Excellentziád Bétsben die 25. okbr. irott Levelét,
a' melyben a' Pesti Luther Atyafiak meg kínálásáról
emlékezik, ezen folyó Hónapnak 4-ik napján különös
tisztelettel vévén, arra most röviden tsak azt felelem
Extzellentziádnak, hogy én azokbúl még a' szándóknak
tellyes mivoltárul meg világosittatva nem lévén, addig
azon dolgot másokkal sem közölhetem, mig Extzellentziád engemet ezekrül bővebben tudósittani nem méltóztatik. lo. Az ó a tzól azzal a' közösséggel, hogy azon
egy Hellyben nékünk is formaié exercitiumunk és így
különös Prédikátorunk, Mesterünk, különös Templomunk
és Oskolánk vagy pedig a' Templom és Oskola egy
légyen, s talán Mester is, tsak Prédikátorunk lenne
különös? 2o. Pro continuo tartsunk é ott Prédikátort,
Mestert, vagy tsak azon esetekben, mellyek a' Levélben
elől hozattatnak? 3o. Lenne é kinek a' Templomban
és Oskolában járni kivált juristitiumba; vagy ha mostanában nem igen volnának is, lenne é reménység azokk
megszaporodása felől ? 4o. Egésszen felét kívánnák é az
egész Épületre terjendő költségnek tőlünk az Evangélikus
Atyafiak, vagy tsak egy részét a' proportione numeris
Auditorum et Scholarium, és mindenik esetben circiter
mennyi Summa esnék reánk, mind az építésben, mind
a' Prédikátor, Mester tartásban? 5o. Szabad lenne é
nékünk ámbár azon egy helyben absque indultu Regio
exercitiumot tartanunk? Mihelyest vehetem Extzellentziádnak ezek eránt tudósíttatását, azonnal fogom közleni a'
kikkel illik, és tanátskozásunkk resultatumat is meg
jelenteni el nem mulasztom. Addig is magamat sokszor
tapasztalt kegyességében és Gratiajában alázatossan is
ajánlván méllységes tisztelettel maradok

szintén
1

Ez az 1793. okt. 1-én Ócsán tartott ker. ülésen történt meg,

nállyunk, mert még nincs az Ország és a1 Vallás szabadsága ollyan állapotban és bátorságban, hogy a' Templomok
Communiójának veszedelmes consequentiái ne lehesPázmándy Jósef m. k.
senek. Azt kell óhajtanunk, és mi igazán óhajtyuk is,
2. Gr. Rhédey Ferencz levele Rádayhoz, egy mel- hogy valóságos Unióra mehessünk, ne tsak Templomok
léklettel. 1
Communiójára, hogy alternatim járjunk bele : mind addig
nem
egyeznek az értelemben mig alternatim járnak; a'
Méltóságos Gróff, Belső Titok Tanáts,
melly
jól indult ugyan, és halad napról napra, nem tsak
Nékem kiváltképpen való Drága Mlgs Uram Eötsém!
Német Országon, hanem a miéinkben is, de nálunk kivált
Valamint vettem vala a' fellyebb való napokban
még távolvba vagyon a' Maturitástúl mind egyik, mind
Atyafiságos Uri levelét Excldnk Bétsből, az abban fogmásik félben, akár az embereket nézzük, akár magát a'
lalt dologról való Tanátskozás végett azonnal terminust
Tlieologiát. A' Theologián kell elsőben segítteni, az
rendeltem vala ezen V. Superintendentiának pro 16a
emberek utánna mennek a' világosságnak mind két részlmjus Debretzenbe ; mellyet Excldnk is mindjárt akkor
ről, a' Templomok pedig akkor semminek nem contramegírtam. Következett pedig hogy én 8va psentis váldicálnak. Mi ugyan itt szorgalmatossan munkálkodunk
tozott egésségemben jővén Házamhoz 's azólta is illyen
benne, hogy a' Theologia, vagy inkább a' Vallás jobban
constitutiómban ágyban heverészvén, el kelletett maradvilágítson mint eddig: Nem kételkedünk pedig benne,
nom a' Superintendentiának ezen Gyűlésétől nagy kedhogy a' más részről is azt tselekszik a' mi kedves Atyánkvetlenségemmel. Bé küldöttem mindazáltal a' relatiómnak.
fiai, mert az Oskolákban kell meg vetni a' funclamenannyival elébb lehető el vétele végett. És ez hozzám
tomot, és nagyobb világosságot tsinálni. Láttyuk melly
tegnap meg is jővén, valami ezenn objectumot illeti,
nagy ereje vagyon a' világosságnak; mert a' setétségszóról szóra ki iratva Excldk ezennel kötelessen meg
nek is nagy ereje vagyon, a' mint a' Sz. írás mondja
küldeni kívántam. Mellyhez már én sem többet sem
Potestas tcnebrarum, hogy ne vólna nagyobb a' világoskevesebbet nem is szólhatok. A' ki egyébb eránt Nagy
ságnak? Etc. Etc. Debreezen 17a Decembris 1792.
érdemű Uri atyafiságában el ajánlva, fenn tartó nagy
tisztelettel Vagyok mindenkor Excellentiádnak
3. Id. Báji Patay József — Rádayhoz.
Piskólt 19a Decembris 1792.
Méltóságos Gróf, Nagy Jó Kegyelmes Uram!
Engedelmes atyafi hivsággal
Az Augustana Confession lévő Atyafiakkal, Pesten,
Gr. Rhédey Ferencz.
köz költséggel építendő Templom, Parochia 's Oskola,
A melléklet: (a Superintendentia határozata.)
és osztán azon egy templomba mind a' két részről tejendő
P. P. M. G. Ráday 0 Excája Levele meg olvas- Isteni Tisztelet iránt hozzám küldött Levelét Excellentiádtatván a' Superintendentiale Consistoriumban, minekutánna nak, Méltóságos Balog Péter 0 Nagysága Levelével
ez mindeneket pro et contra megfontolt, ebben állapodott edjütt, ezen folyó Holnapnak 16-ik Napján Szadán tarmeg. — Jó volna, ha mi is fundálhatnánk Pesten Ekló- tatott Superintendentiális Gyűlésünkben, közlöttem ezen
siát, de ahoz még most ott kevesen vágynák, ha mind Tiszán innen lévő Superintendentiánk Elöljáróival.
Hálaadó szívvel vettük mindnyájan azon kedves és
azokat oda értyük is, akik nagy processusokért, vagy
kegyes
atyánkfiainak e' részbe is meg bizonyított szives
Deputátióértott mulatnak ideig óráig. Inkább azon kellene
ajánlásokat
is igyekezeteket; de minek előtte azon sumigyekezni, hogy oda Lakosokat plántállyunk, minthogy
előre puszta Templomot építsünk, mert az is sokba ke- más költségnek, mely e' végre megkívántatik, magokat,
rülne, de azután mikor lenne az? Lenne é valaha vagy s magunkat Ígérnénk, kivánnya megtudni Superintensoha sem? hogy Papot Mestert magok tarthatnának, dentiánk, mennyibe kerülhetne azon közönséges épület;
azzal más Eklésiákat terhelni nem lehet, a kik a' magok az Isteni Tisztelet melly órákban és mitsoda módokon
szükségeiket is alig tudják pótolni. Más vólna, ha mi vitetne végbe, a' Templomnak ki készítésével és tsinoközüllünk is vált vólna funclator, a' ki erre a' végre egy sitásával együtt, úgy Felséges Királyunknak meg egyejó Capitálist adott vólna, mint az Atyafiaknak, de nékünk zésével 's akarattyával, a' melynek szükséges kóppen
még eddig ez a' szerentsénk nintsen, sem más fundust meg is kelletik lenni, — esne meg ezen dolog. Hogy
nem tudunk találni reá. Jó volna az is, ha ez által az pedig ezen ' dologba Superintendentiánk nyomósabban
Augustanus Atyafiakat közelebb hozhatnánk magunkhoz, magát meg határozhassa és állíthassa, ki kéri atyafisáés mi ugyanazért készek volnánk mindent tselokedni akár gosan előre az az iránt, a fellyebb irt mód szerént ki
mibe kerülne; nem is mondjuk hogy ez arra a' végre tsinálandó, ós velünk közlendő Projectumokat az Augusvalamit nem használhatna; de tsak ugyan nem ez a' tana Confessiot tartó Nagy érdemű Elöljáróitól, hogy
dolognak egyenes uttya, hogy közös Templomokat csi- így osztán maga meg határozását minél elébb megtehesse. Mellynek is jelentésével, magamat Gratiájába
1
A Rhédey levelének van egy második melléklete is ; a
ajánlván, állandó tisztelettel maradok. Báj 25a DecemSuperintendentiához intézett levele, melyben elmaradását indokolja
bris 1792. — Exellentiádnak alázatos szolgája
Extzellentziádnak
alázatos szolgája

Bőnyön

és a pesti egyház iigyét a gyűlés
csonka; ezért nem is közöljük.

1792 november Bán,

figyelmébe

ajánlja. Sajnos,

id. Baáji Patay Jósef m. k

Ezekhez a levelekhez nem kell kommentár. Az
egyesülésnek nagy lelkesedéssel felkarolt eszméje testet
nem ölthetett, s úgy az ág. ev., mint az ev. ref. egyháznak külön-külön kellett a maguk boldogulása útjának
megkeresésére elindulniok.
A Ráday-könyvtár levéltárából közli

Molnár

János.

(Folyt, következik.)

KÖNYVISMERTETÉS.
„Az evangéliom a jelen kornak hirdetve." írta Klaveness
Thv. krisztiániai ev. lelkész. Norvég eredetiből fordította : Szeberényi Lajos Zs., békéscsabai ev. lelkész. A Luther-Társaság 65-dik
kiadványa. Budapest, 1906. Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari
könyvnyomdája. Ára 1 kor. 20 fillér.

mind evangéliomi tartalmú. Mégis mindenikben van valami
idegenszerű, s ha nem is kizárólag, de általánosságban
mégis inkább azon nép számára valók, melynek részére
azok írattak. Evangéliomi gondolat, mint mondám, mindenikben van; de nem tartom e beszédeket olyanoknak,
hogy azokat, úgy, a mint megírattak, templomainkban
sikerrel lehetne elmondani.
Aztán itt-ott templomba nem való kifejezések is
fordulnak elő, melyek a beszéd értékét határozottan
csökkentik. A fordító előtt meg, úgy látszik, nem egészen
ismeretesek a magyar nyelv törvényei és a nyelvtan
szabályai, mert bizony lépten-nyomon erősen vét ellenük.
Keresztesi

Samu.

BELFÖLD.

A 127 lapra terjedő s 16 beszédet magában foglaló kis könyv hazájában is mint úttörő jelent meg.
Szerzője Krisztiánia lelkésze, a mi azt jelenti, hogy kiváló egyéniség, eszes ember és jó szónok.

KIMUTATÁS
a dunamelléki ref. egyházkerület kezelésében levő pénztárak alapítványairól.

Egyéniségére, gondolkozására némi világosságot
nyújt a könyvhöz írt „Előszó", mely szerint „a svédországi Lundban tartott egyetemes lutheránus konferenczián nagy feltűnést keltett Klaveness krisztiániai lelkész
fellépése, a ki azt hangsúlyozta, hogy ha prédikálásunkkal meg akarjuk nyerni az egyháztól elidegenedett művelt
elemet, bizonyos tekintetben az igehirdetésnek is meg
kell változnia: kerülnie kell a száraz, dogmatizáló irányt,
ki kell térnie a kulturélet főbb kérdéseire, a nélkül,
hogy megtagadná a régi, biztos hitalapot".
Sokan kíváncsiak voltak, hogy a javaslattevő miként
valósítja meg a feladatot, melyet már előbb is „For Kirke
og Kultur" cz. folyóiratában folyton hangoztatott. Klaveness erre kiadta „Evangeliet forkyndt for Nutiden" cz
egyházi beszédgyűjteményét, mely rövid idő alatt több
kiadást ért. E beszédgyűjteményből valók a kötetben
levő beszédek.
Hogy az emberiség haladásával, a műveltség terjedésével, a felvilágosodás sugarainak minden térre való
behatolásával a templomi szószéknek is számot kell vetnie ; hogy a prot. egyháznak, kezében a szabadság zászlójával kell folyton előbbre és előbbre haladnia s lerázni
magáról minden terhet, minden bilincset, mely őt Krisztussal ég felé törő szárnyalásában gátolná: természetes és
szükséges is. De csakis Krisztussal és az ő evangéliomával, mely lélek és élet, mert ő a fundamentom, a kin kivül
más alapra nem építhetünk s építeni akarni nem is szabad.
A prot. egyházat mindig reformálni kell, de csak a Krisztus szellemével és szellemében, — tőle csak hajszálnyira
is eltérni, távolodni annyi volna, mint a pápás egyházhoz közeledni, mely pedig Krisztustól és az ő evangélioinának világosságot, szabadságot hirdető és adó szel
lemétől távolabb áll, mint ég a földtől.
Klaveness nem tér el Krisztustól és evangéliomától, sőt az a 16 beszéd, mely a kötetben foglaltatik,

Á dunamelléki ref. egyházkerület idei közgyűléséről
szóló tudósításunkban említettük már, hogy Sógor Endre
egyházkerületi számvevő kimutatást készített a dunamelléki ref. egyházkerület kezelése alatt álló pénztárakban őrzött alapítványokról Most közöljük magát a kimutatást is, a végből, hogy egyfelől magok az alapítók,
vagy azoknak maradékai, másfelől a nagyközönség ellenőrizhessék a kimutatás helyességét s felszólalhassanak
annak teljessé tétele vagy helyesbítése érdekében.
Áz alapítványok a kimutatás szerint a következők:
1. Ács Károly ráczkevei birtokos alapítványa, ref. theologiára. A theol. pénztárában 1000. 2. Alsóbaranyabácsi
ref. egyhm. alapítványa, misszióra. A ker. missziói pénztárban 200. 3. Andaházy Szilágyi Mihály debreczeni birtokos alapítványa, ref. főiskolára. A pesti ref. főiskolai pénztárban 2100. 4. Antos János kecskeméti egyhm. gondnok
alapítványa, misszióra. A ker. missziói pénztárban 200. 5.
Br. Baldácsy Antal I-ső alapítványa, papi özvegyeknek.
III. alapítv. 2000. 6. Br. Baldácsy Antal Il-ik alapítványa,
theologiára. III-ik alapítv. 21,000. 7. Br. Baldácsy Antal
Ill-ik alapítványa, a 11 prot. egyh.-ker.-nek. Ingatlan ?
8. Ballagi Mór theol. tanár I. alapítványa, theol. ösztöndíjakra. Közp.: 600, theol.: 1200, 2000. 9. Ballagi Mór
theol. tanár II. alapítványa, misszióra. Ker. missziói pénztárban 100. 10. Báthory Sigray Lajos alapítványa, ref.
theologiára. Földhitelintézetnél 10,000. 11. Bede Sámuel
szeremlei lelkész alapítványa, ref. theologiára. A theol.
pénztárban 200. 12. Beleváry Ferenez diósviszlói lelkész
alapítványa, ref. theologiára. A theol. pénztárban 2000.
13. Benedek József nevelő alapítványa, prot. főiskolára.
Pesti prot. főisk. pénztárban 800. 14. Bernáth György
solti egyhm. gondnok I. alapítványa, ref. theologiára. A
theol. pénztárban 1000. 15. Bernáth György solti egyhm.
gondnok II. alapítványa, közpénztári szükségekre. Közpénztárban 200. 16. Bikafalvi Máté Domokos budapesti

orvos alapítványa, papi özvegyeknek. Közpénztárban 100.
17. Bodnár Gábor nyirbogdányi lelkész alapítványa, theologiára. A theol. pénztárban 800. 18. Borbély Sámuel
roífi földbirtokos alapítványa, theologiára. A theol. pénztárban 2000. 19. Borsos Szabó M. és Bóka Pap alapítványa, tanár- és theol. lakásra. A theol. pénztárban 48,000.
20. Borsos Szabó Mihály alapítványa, theologiára. A theol.
pénztárban 42,200. 21. Cseh—morva alapítvány, ösztöndíjra. Közpénztárban 4466'66. 22. Csengery Antal alapítványa tanári fizetésekre. A theol. pénztárban 200.
23. Csorna Borbála Szemeréné alapítványa, tanári fizetésekre. A theol. pénztárban 1000. 24. Csorna Terézia
Szepessy Lászlóné alapítványa, tanári fizetésekre. A theol.
pénztárban 200. 25. Csontos Lajos dabasi földbirtokos
alapítványá, ösztöndíj és szükségletekre. A theol. pénztárban 60,218'48. 26. Darányi Ignácz főgondnok I. alapítványa, theol. ösztöndíjra. Alapítónál 10,000. 27. Darányi Ignácz főgondnok II. alapítványa, felsőbb leányisk.
alapra. Alapítónál 10,000. 28. Dercsikai Ábrahám Zsófia
alapítványa, theologiára. Theol. p. 2200, váromány 2800,
5000. 29. Egressy Galambos Sámuel alapítványa, ref.
papnöveldére. A theol. pénztárban 1000. 30. Egyed Sándor budapesti mészáros alapítványa, tanári fizetésekre.
A theol. pénztárban 2100. 31. Farkas József theol. tanár
alapítványa, theol. ösztöndíjra. A theol. pénztárban 2000,
közpénztárban 500, 2500. 32. Fogarassy János alapítványa, tanári fizetésekre. A theol. pénztárban 400. 33.
Füredi Rezső nyug. honvédfőhadnagy alapítványa, közpénztárnak. Közpénztárban 300. 34. Galgóczy Károly
alapítványa, theol. ösztöndíjra. A theol. pénztárban 600.
35. Gerenday Antal alapítványa, theol. ösztöndíjra. Á
theol. pénztárban 2000. 36. Dr. Gerenday József egyet,
tanár alapítványa, theol. ösztöndíjra. A theol. pénztárban 1000. 37. Gozsdu Manó alapítványa, tanári fizetésekre. A theol. pénztárban 100. 38. Gusztáv Adolf-egylet
alapítványa, prot. főiskolának. Pesti prot. főisk. pénztárban 2027'50. 39. Gyámi alapítvány, papi és tanítói özv.
és árvák részére. Közpénztárban 12,080'02. 40. Győri
József pátyi lelkész alapítványa, könyvt., ni. lit. és közszükségletre. Közpénztárban 2100. 41. Halász Ida Egressy G. S.-né alapítványa, ref. theologiára. A theol.
pénztárban 4000. 42. Hangyás Gedeonné alapítványa,
tanári fizetésekre. A theol. pénztárban 400. 43. Dr. Helle
János alapítványa, közpénztárnak. Közpénztárban 200.
44. Hoffer Károly kisharsányi lelkész alapítványa, theol.
tápintézetre. A theol. pénztárban 200. 45. Hollósy Mihály
alapítványa, pesti ref. főiskolának. Pesti ref. főiskola
pénztárában 400. 46. Horvát Judit özv. Varga Istvánné
laczházi lakos alapítványa, a theol. szükségeire. A theol.
pénztárban 126. 47. Hubay József alapítványa, theol.
ösztöndíjra. A theol. pénztárban 1000. 48. Jordán István
pomázi földbirtokos alapítványa, misszióra. Ker. missziói
pénztárban 100. 49. Kandó Borbála özv. Nánássynó alapítványa, tanári fizetésekre. A theol. pénztárban 200.
50. Kandó Terézia alapítványa, tanári fizetésekre. A theol.
pénztárában 200. 51. Karczag Dániel ós Noszlopi Csiz-

madia Katalin alapítványa, ref. főiskolára. Pesti ref.
főiskolai pénztárban 3000. 52. Kegl László budapesti
ügyvéd alapítványa, theol. szükségletekre. A theol. pénztárban 2100. 53. Kis Karolina kecskeméti földbirtokos
alapítványa, theol. szükségletekre. A theol. pénztárban
210. 54. Kiss Miklós alapítványa, misszióra. Ker. missziói
pénztárban 200. 55. Kuti Juliánná özv Szabó Mártonné ?
56. Külföldi—franczia alapítvány, a theol. szükségeire.
A theol. pénztárban 6560"90. 57. Külföldi—svájczi alapítvány, a theol. szükségeire. A theol. pénztárban 9893'04.
58. Külföldi —skót alapítvány, a theol. szükségeire. A
theol. pénztárban 26,083'50. 59. Gr. Lónyay Menyhért
főgondnok alapítványa, misszióra. Ker. missziói pénztárban 200. 60. Madarassy István tassi földbirtokos alapítványa, theol. tanári fizetésekre. A theol. pénztárban 400.
61. Madarassy László tassi földbirtokos alapítványa, theol.
tanári fizetésekre. A theol. pénztárban 400. 62. Madas
Károly pesti egy hm. gondnok I. alapítványa, theol. tanári
fizetésekre. A theol. pénztárban 400. 63. Madas Károly
pesti egyhm. gondnok II. alapítványa, árvaházra és leánynevelő-intózetre. Ingatlan ? 64. Magyari Kossá Sámuel
külsősomogyi gondnok alapítványa, theol. tanári fizetésekre. Theol. pénztárban 1200. 65. Malvieaux Keresztély
alapítványa, theol. tanári fizetésekre. Theol. pénztárban
200. 66. Manschön Ferencz alapítványa, ref. főiskolára.
Pesti ref. főiskolai pénztárban 1000. 67. Mócsy István
solti birtokos alapítványa, ref. papnöveldére. Theol. pénztárban 420. 68. Munkácsy Sándor paksi lelkész alapítványa, papi és tanítói leánynöveldére. Földhitelintézetnél 31,454- 69. Nagy István septemvir alapítványa, tanári
fizetésekre. Theol. pénztárban 18,350. 70. Nagy István
bissei lelkész alapítványa, theol. ösztöndíjra. Theol. pénztárban 400. 71. Nagy József debreczeni leik. alapítványa,
theol. szükségeire. Theol. pénztárban 1000. 72. Nagy
Sámuel solti esperes alapítványa, könyvtárra. Theol.
pénztárban 800. 73. Német István tábornok alapítványa,
ösztöndíjra. Közpénztárban 8000. 74. Báró Nyáry Antal
alapítványa, ref. főiskolára. Pesti ref. főiskolai pénztárban 800- 75. Pálóczi Horváth Mária alapítványa, theologiára. Sárospataki főiskolánál 50,000. 76. Pápai ref.
egyházmegye alapítványa theologiára. Theol. pénztárban
240. 77. Papp Antal szekszárdi lelkész alapítványa, közpénztárnak. Közpénztárban 200. 78. Papp Lajos tolnai
egyházmegye t.-biró I. alapítványa, közpénztárnak. Közpénztárban 200. 79. Papp Lajos tolnai egyhm. t.-biró
II. alapítványa, misszióra. Ker. missziói pénztárban 100.
80. Patay György és F. gombai földbirtokosok alapítványa, közpénztárnak. Közpénztárban 800. 81. Patay
József gombai földbirtokos alapítványa, theol. szükségeire.
Theol. pénztárban 840. 82. Patkó János (r. k.) budapesti
ügyvéd alapítványa, theol. szükségeire. Theol. pénztárban 15,057,34. 83. Péter Judit Sárközy Istvánné kecskeméti lakos alapítványa, theol. szükségeire. Theol.
pénztárban 840. 84. Pesti egyházmegye alapítványa, theol.
ösztöndíjra. Pesti egyhm. pénztárban 1593"52. 85. Pesti
izr. hitközség alapítványa, ref. főiskolára. Pesti ref. főisk.

pénztárban 840. 86. Platty Dőry Krisztina Szathmáry
Királyi P.-né alapítványa, ref. főiskolára. Pesti ref. főisk.
pénztárban 2000. 87. Polgár Mihály ügyvéd egyházker.
főjegyző I. alapítványa, ösztöndíjra. Közpénztárban 2000.
88. Polgár Mihály ügyvéd egyházker. főjegyző II. alapítványa, misszióra. Ker. missziói pénztárban 100. 89. Pongrácz Mihály losonczi orvos alapítványa, ref. főiskolára.
Pesti ref. főisk. pénztárban 1200. 90. Puskás János látrányi lelkész alapítványa, s.-lelkészek segítésére. P. H. E.
tak. pénzt, könyvön 200. 91. Ráday Gedeon gróf alapítványa, tanári fizetésekre. Theol. pénztárban 1200. 92.
Roboz Károly baracskai földbirtokos alapítványa ref. főiskolára. Ingatlan ? 93. Sárospataki ref. egyház alapítványa, ref. főiskolára. Pesti ref. főisk. pénztárban 210.
94. Somogyi Juliánná alapítványa, a theol. szükségeire.
Theol. pénztárban 160. 95. Staffenberger Alajos és Lujza
(r. kath.) házastársak alapítványa, a theol. szükségeire.
Theol. pénztárban 4000. 96. Szabó Gusztáv alapítványa,
theol. tanári fizetésekre. Theol. pénztárban 200. 97. Szabó
István nagygejőczi lelkész alapítványa, szegény egyházak és templomok segítésére. Közpénztárban 162'30. 98.
Szabó Pál mezőtúri lelkész alapítványa, a theol. szükségeire. Theol. pénztárban 420. 99. Szász Károly dunamelléki püspök I. alapítványa, theol. tápintézetre. Theol.
pénztárban 1000. 100. Szász Károly dunamelléki püspök
II. alapítványa, misszióra. Ker. missziói pénztárban 100.
101. Szász Károly III. alapítványa, theol. ösztöndíjra.
Theol. pénztárban 500. 102. Szász Károly IV. alapítványa,
theol. ösztöndíjra. Theol. pénztárban 2000. 103. Széles
Lajos vértesdobozi lelkész alapítványa, a theol. szükségeire. Theol. pénztárban 511 '97- 104. Szemere Pál péczeli földbirtokos alapítványa, a theol. szükségeire. Theol.
pénztárban 77,191*12. 105. Szentesi ref. egyház alapítványa, a theol. szükségeire. Theol. pénztárban 2000.
106. Szentmártonkátai ref. egyház alapítványa, a ref.
főiskolának. Pesti ref. főisk. pénztárban 210. 107. Szilágyi
Sándor egyh.-ker. ügyész és t.-biró alapítványa, theol.
tápintézetre. Theol. pénztárban 2000. 208. Szilassy György
kecskeméti egyhm. gondnok alapítványa, theol. szükségeire. Theol. pénztárban 210. 109. Szilassy
hagyaték, papi özvegyek és árvák segítésére. Közpénztárban 2531"50. 110. Szilassy Lászlóné alapítványa,
magyar literaturára. Takarékpénzt, könyvön 322'20. 111.
Szondy-Kenessey-alapítvány, agencziára. Gondnokoknál (?)
112. Szőllősy Antal makói lelkész alapítványa, theol.
tápintézetre. Theol. pénztárban 200. 113. Szőnyi Pál
alapítványa, tanári fizetésekre. Theol. pénztárban 1000.
114. Szíics Lajosné baracskai földbirtokos alapítványa,
tanári fizetésekre. Theol. pénztárban 1200. 115. Tatai
ref. egyházmegye alapítványa, ref. főiskolára. Pesti ref.
főisk. pénztárban 304'70. 116. Teleki Sándor pesti polgár alapítványa, papi özvegyeknek és árváknak. Közpénztárban 1208. 117- Gróf Teleki Sámuel és Márjássiné
alapítványa, könyvtárra. Theol. pénztárban 1200. 118.
Gróf Teleki Sándor alapítványa, misszióra. Ker. missziói
pénztárban 800. 119. Gróf Tisza Lajos egyházkerületi

főgondnok I. alapítványa, misszióra. Ker. missziói pénztárban 8000. 120. Gróf Tisza Lajos egyh.-ker. főgondnok II. alapítványa, theol tápintézetre. Theol. pénztárban 8000. 121. Tolcsvay Nagy Gedeon alapítványa, a
theol. szükségeire. Theol. pénztárban 1050. 122. Tupi
József nevelő alapítványa, prot. főiskolára. Pesti prot.
főisk. pénztárban 5818'66. 123. Gróf Vay László alapítványa, theol. tanári fizetésekre. Theol. pénztárban 4000.
124. Ifj. gróf Vay Miklós alapítványa, a theol. szükségeire. Theol. pénztárban 4200. 125. Várady Károly alapítványa, theol. pályadíjra. Theol. pénztárban 1200.
126. Vizsolyi János tolnai egyhm. gondnok alapítványa,
ref. főiskolára. Pesti ref főisk. pénztárban 400. 127.
Zeke Lajos siklósi lelkész alapítványa, theol. tápintézetre.
Theol. pénzt.-ban 100, várm. 100, 200. 128. Újabb theol.
tápintézeti alapok (adakozásból), theol. tápintézetre. Theol.
pénztárban 24,200 K 00 fillér.
Ezen 128 alapítványból részint egészben, részint
részben van :
I. Kerületi közpénztárban 17 alapítvány: 35,648 K
48 f. értékben.
II. Kerületi missziói pénztárban 11 alapítvány:
10,900 K értékben.
III. Pesti prot. főiskolai pénztárban 3 alapítvány;
8646 K .16 f. értékben.
IV. Pesti ref. főiskolai pénztárban 12 alapítvány :
12,464 K 70 f. értékben.
V. Theol. akad. pénztárban 72 alapítvány: 401,682 K
35 f. értékben.
VI. Alapítóknál és másutt 17 alapítvány, melyeknek értéke csak az ingatlanok helyes felbecslése után
állapítható meg helyesen.

MISSZIÓ ÜGY.
Az élő keresztyén szövetségek genfi világgyűlése 1906 július 28-tól augusztus l - i g .
Felolvastatott október 7-én, a budapesti VIII. kerületi gimnáziumban tartott ünnepélyen.

Hogy mik az élő keresztyén szövetségek, azt hiszem,
nem kell e lapok olvasói előtt ismertetnem; avatott tollak
ismételten megemlékeztek már e tárgyról e lapok hasábjain. „ChristianEndeavour"-nek, „keresztyéntörekvés"-nek
nevezték e szövetségek munkáját szülőhazájukban, Amerikában; afrancziák „ ActivitéChrétienne", „keresztyén tevékenység" névvel vették be ; nálunk pedig „élő keresztyén
szövetségek 0 nevén ismerjük. Tudvalevő, hogy eme szövetségek czélja a tevékeny keresztyén egyházi élet föllendítése. Tagjaiktól azt követelik, hogy ismerkedjenek
meg Isten igéjével, s miután megismerkedtek, vigyék át
annak szellemét a praktikus életbe ; s annak az egyháznak keretén belől, a melyhez tartoznak, tegyenek meg
mindent az egyházi élet mélyítésére. „Krisztusért és az
egyházért", ez a szövetségek jelszava.

Ilyen czélú, ilyen szellemű egyesületek keresve sem
találhattak volna jobb helyet világgyűlésük megtartására,
mint Genfet, a Kálvin városát; azt a várost, a hol még
most is minden kő ennek a szellemóriásnak nyomait
viseli. Kálvin is valóságos „Christian Endeavour" ember
volt, mert azt akarta, hogy az evangéliomból élet legyen;
„az Isten legyen az úr Genfben", mondá Kálvin. Ennek
a városnak még csekély számú, de nagy buzgóságú és
vendégszerető szövetségesei látták most vendégül azt a
körülbelül 700 küldöttet, a mely összesereglett a világ
minden részéből. A genfi fogadó-bizottság elnökét mindjárt
be is mutatom. Briquet úr az, foglalkozására nézve Genf
egyik előkelő kereskedője. Mellette a genfi testvérek
egész gárdája fogadta az érkezőket, a kik között tíz
magyar is volt, köztük két hölgy. Olcsó ellátás, kalauzolás, minden készen volt a számunkra; s a mi még jobban esett, a magyarokat mindenki kitüntető szívességgel
fogadta.
A konferenczia anyaga igazán olyan gazdag volt,
hogy akár könyvet lehetne róla írni. A szó szoros értelmében késő éjszakáig akadt dolgunk, még pedig érdekes
dolgunk mindennap; s ezért kénytelen vagyok arra szorítkozni, hogy krónikaszerűleg elbeszélem, a mit hallottunk, láttunk, cselekedtünk, élveztünk és tapasztaltunk.
27-dikén este fényes fogadtatás várta a szövetségek vezetőit a város által átengedett Ariana-múzeuinban.
Briquet úr üdvözölte a vendégeket három nyelven, a
mire aztán köszönő s üdvözlő beszédek következtek a
különböző országok küldöttei részéről.
Másnap reggel, mintegy bevezetésül a komoly munkához, korán reggel családias áhítatra gyűltünk egybe
az úgynevezett „Oratoire"-ba, egy kis templomba, közel
a Kálvin templomához, a régi St. Pierre-hez. Megható
gyülekezet volt ez ! A nálunk is jól ismert Fermaud úr
bevezető szavai után a jelenlevők közül többen imádkoztak, kiki a maga nyelvén. A Lélek, melynek hatalmas zúgását éreztük, összekötötte a különböző nyelvű
testvérek szíveit. Megértettük egymást, egyek lettünk a
Krisztus szerelmében. Ez a kis összejövetel adta meg
többi gyűléseink alaphangját.
Az áhítat után becses élvezetben volt része azoknak, a kiket Genf múltja és a kálvini reformáczió története érdekelt, s kit ne érdekelt volna? Choisy genfi
lelkész, a kinek Genf története, mondhatni, a kisujjában
van, elkalauzolt bennünket Genfnek legérdekesebb pontjaihoz, melyeket Kálvin emléke tesz olyan becsesekké.
Megnéztük a Kálvin-múzeumot, mindenféle érdekes emlékeivel; a Kálvin alapította kollégiumot; a városnak ezeréves kőfalait; a székesegyházat, melyben Kálvin prédikált;
a városi könyvtár megbecsülhetetlen reformáczió-korabeli
gyűjteményeit; a városházát, a hol a városatyák annyiszor kérték ki Kálvin avatott tanácsait; láttuk az emléket, a melyet Kálvin követői emeltek Servet Mihálynak,
mintegy engesztelésül a nagy férfiú gyászos tévedéséért.
Choisy úrnak ez a kis peripatetikus előadása nagyon hálás
publikumra talált. Mindnyájan azt mondtuk, liogy bár

Kálvin reliquiái a múzeumba kerültek, de Kálvin szellemét semmiesetre sem kell múzeumba juttatni. Ugyanaz
nap délután vagy kétszáz delegátus kirándult Favre
Edouard úrnak a genfi-tó mellett fekvő gyönyörű villájába. A Favre-család nevét a történet Kálvinéval emlegeti együtt; még pedig azért, mert ez a család volt
annak idejében Kálvinnak és az Ő hajthatatlan szigorú
szellemének legdühösebb ellensége. Favre Ede úr azonban
azzal teszi jóvá ősei hibáját, hogy az élén áll minden
jóravaló evangéliomi mozgalomnak, a mi Genfben megindul. Vezetője az evangélomi ifjúsági egyesületeknek s
egyik főmunkása a ker. szövetségeknek. A fenséges, szép
természet, a mely villáját körülveszi, de még inkább a
meleg vendégszeretet, felejthetetlenné tették ezt a délutánt minden résztvevőnek.
Szombaton, 28-dikán este, elérkezett végre a konferenczia hivatalos megnyitásának órája. Száz meg száz
küldött sereglett a Victoria Hall-ba, Genfnek eme pazarfényű konczert-termébe, hogy fogadják Genf üdvözletét,
Egyik genfi lelkész imával nyitotta meg a gyűlést, a
másik pedig megnyitó s üdvözlő beszédet mondott. A
hivatalos Genf is elküldte üdvözletét, községtanácsának
alelnöke által. Mindezekre az üdvözletekre a szövetségek
elnöke, dr. Clark adta meg a választ, rövid, meleg szavakban, s egyúttal felhívta a delegátusokat, hogy köszönjék meg maguk részéről is Genf szives vendéglátását.
Hallottunk üdvözlő beszédet vagy húsz különböző nyelven. Az üdvözletek jó része frappans bibliai helyekből állt.
A jó genfiek leleményessége harmonikus befejezést
szerzett a konferenczia első napjának. Egy roppant énekkar, zenekarral egyetemben, előadta a vallásos zeneköltés gyöngyeit; az egyes zeneszámok között ügyesen
összeállított bibliai helyeket olvasott fel egyik genfi lelkész ; ezeknek illusztrácziói voltak mintegy a zeneszámok. A közönség lelkesedése együtt nőtt a zene crescendóival, s a végén mindenki együtt énekelte az énekkarral
Hándel dicső himnuszát, a halált meggyőzött Megváltó
tiszteletére:
„A toi la gloire, ő Ressuscité !
A toi la victoire, pour l'Eternité".
(Tied a dicsőség Feltámadott, Tied a győzelem mindörökké!)

Másnap vasárnap következett; egy igazi, fényes
vasárnap. Tündöklő ég alatt azúrkéken ragyogott a felséges tó; a háttérben messziről csillogott a Mont-Blanc
fehér hótakarója. A város tiszta utczáin a templomok
felé tódult az ünneplő nép. 27 istentisztelet volt aznap
a város minden részében, a konferenczia örömére. Az
auditoire-ban, a hol valamikor Kálvin és Knox tanítottak, Michel strassburgi lelkész prédikált; az amerikai
templomban Cooper, amerikai lelkész; az óriási „Salle
de la Réformation"-ban gyermekeknek prédikált Gampert
genfi lelkész. De ki is győzné mind előszámlálni? Élég,
ha fölemlítem, hogy a nagy székesegyházban, Kálvin
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szószékében, ketten prédikáltak egymásután; Frank Thomas, Genfnek népszerű és kitűnő lelkésze francziául;
utána dr. Clark angolul. Frank Thomas az evangéliomi
ifjúról beszélt, a kit Jézus, mikor rátekintett, „megkedvelt". Fényes, felejthetetlen beszéd volt ez; sohasem
hallottam Jézusnak az ifjúság iránti különös szeretetéről
ily beszédet. Dr. Clark, az angol istentisztelet szónoka,
Kálvin életéről, harczairól beszélt, egyszerű, megragadó
szavakkal. S mikor azt kérdezte a gyülekezettől, hogy
hát ti, kedves hallgatóim, mire határozzátok magatokat,
ina, a Kálvin emlékének hatása alatt? azt hiszem, nem
volt ott senki sem, a ki szégyenkezve be ne ismerte
volna, hogy mi, a- mai kor gyermekei, nagyon, nagyon
keveset teszünk ahhoz képest, a mit Kálvin tett, s a
mit tennünk kellene.
Érdekes és különös összejövetel volt aznap délután. Missziói összejövetel, szabad ég alatt, Genf egyik
szép parkjában. Először a kedélyes öreg Marsh beszélt,
a ki Bulgária orthodoxai között terjeszti az evangéliom
világosságát, nem csekély nehézségek közt. Majd egy
fiatal misszionárius következett, a ki a Karolina-szigetekre volt utazóban. Azután Miss Jolliff beszélt, a ki
Samoában működik. Egy keresztyénné lett rabbi az
algiri zsidókról beszélt, kiknek csökönyössége szinte
kétségbeejtő. 30 év alatt nyolczat sikerült megtéríteni!
Nagy mértéke lehet az Istenbe vetett bizalomnak, a mely
ilyen nehézségek között sem ismer csüggedést! Hallottunk még érdekes előadásokat Belgiumról, Délafrikáról
stb., a melyek szinte fájdalmas visszhangot keltettek
szívünkben, mikor meggondoltuk, hogy mikor lesz nálunk,
Magyarországon olyan nagy a buzgóság, hogy még a
pogányok megtérítésére is jusson belőle!
A szép vasárnapot a szombati zeneestély megismétlése fejezte be méltóképen.
Hétfőn aztán munkás napra virradtunk. Három
helyen folytak egyszerre a tárgyalások, három nyelven:
francziául, angolul, németül; kiki arra mehetett el, a
melyikre akart. Mi magyarok hol egyiket, hol másikat
látogattuk. A hétfői nap témája ez volt: „Mit tett a
Jézus mi érettünk?" Egyik szónok azt fejtegette, hogy
megszerezte nékünk a bűnbocsánatot; a másik bebizonyította, hogy a Jézus szabadokká tett bennünket; a
harmadik kifejtette, hogy megadta nékünk az életet. A
három nyelvű konferencziák mindegyike ugyanezt a
tárgyat fejtegette, és mindenkinek, a ki czikornyátlan,
egyszerű, de mélységes keresztyén predikácziót akar
hallani, ajánlom, hogy menjen el a C. E. szövetségek
legközelebbi világgyűlésére. Ilyenek voltak különösen az
angol gyűlésen elmondott beszédek.
Ugyanaz nap, hétfőn, megkezdődtek azok a rendkívül érdekes értekezletek, melyeket a bostoni Wells
tanár vezetett, s melyeknek czime volt: „School of
methods", módszerek iskolája. Ezek az értekezletek
mutatták meg legvilágosabban, hogy mennyivel előbbre
vannak már külföldi testvéreink a ker. munkában, mint
mi. Ilyen témákról volt szó többek között: „Vallásos

összejövetelek vezetői", „Az ének és zene szerepe a
vallásos összejövetelen". Csekély személyemnek ugyanezen a gyűlésen e témáról kellett értekeznem: „Imádság és
bizonyságtétel". Clark úr a „Fogadástétel"-ről beszélt,
a negyedik szónok pedig „a misszióról és a rendszeres
adakozásról".
Még aznap egy hivatalos jellegű értekezlet is volt,
melynek czélja az volt, hogy az európai C. E. egyleteket szövetséggé tömörítse. A szövetség megalakult;
elnöke lett a fáradthatatlan Rev. John Pollock, angol
lelkész, titkára pedig a szimpatikus Briquet, a genfi
szövetségek vezetője. Megtudtuk ezen a gyűlésen, hogy
Európában, Anglián kiviil, ez idő szerint 1127 egyesület
van, 31,090 taggal. Anglia maga 10,000 egyesületet
mutat fel.
Kováts Lajos.
(Vége követk.)
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Ungaro. 8. Junij 1616. — Pareus CT H. 320—325.
Collegium VII. Disputatio XII.
De sacra coena Domini. Respondente Stephano
Velichino Ungaro. 15. Junij 1616. — Pareus CT II.
326—330.
Collegium VII. Disputatio XIII.
De ecclesia. Respondente Paulo Seraphin Comarino
Ungaro. 22. Junij 1616. — Pareus CT II. 3 3 1 - 3 3 5 .
Collegium VIII. Disputatio I.
De sacra seripturae authoritate, interpretatione,
lectione, perfectione, necessitate. Respondente Stephano
P. Fegyvernek! Ungaro. 12. Oct. 1616. — Pareus CT
II. 339—340.

Collegium VIII. Disputatio II.
De s. trinitate in unitate divinae essentiae. Respondente Matthia Sziksai Ungaro. 26. Octob. 1616. —
Pareus CT II, 341—342.
Collegium VIII. Disputatio III.
De providentia Dei et causa peccati. Respondente
Andrea Pragai Ungaro. 9. Novemb. 1616. — Pareus CT
II. 342—344.
Collegium VIII. Disputatio IV.
De duplici praedestinatione Dei, ima bonorum ad
glóriám, altéra malorum ad poenam : quem titulum Fulgentius libro primo ad Monimum praefixit. Respondente
Michaele Canisaeo Ungaro. 23. Novemb. 1616. — Pareus CT II. 344—348.
Collegium VIII. Disputatio V.
De persona et officio Christi, mediatoris. Respondente Andrea A. Caroli. 30. Novemb. 1616. — Pareus
CT II. 348—350.
Collegium VIII. Disputatio VI.
De fide et justificatione. Respondente Stephano
Katona Geleino Ungaro. 4. Decemb. 1616. -— Pareus
CT II. 350 — 351.
Collegium VIII. Disputatio VIII.
De Antichristo. Respondente Daniele Bedo Korodi
Ungaro. 18. Januar. 1617. — Pareus CT II. 354—356.
Collegium VIII. Disputatio IX
De ecclesia. Respondente Stephano P. Varsanii
Ungaro. 1. Feb. 1617. — Pareus CT II. 356 -357.
Collegium VIII. Disputatio X.
De liberó arbitrio et gratia. Respondente Johanne
Albensi Transsylvano Ungaro. 15. Feb. 1617. — Pareus
CT II. 3 5 7 - 3 5 9 .
Collegium VIII. Disputatio XI.
De sacramentis in genere et de baptismo. Respondente Matthia Bereni Ungaro. 28. Febr. 1617. — Pareus CT II. 359—360.
Collegium VIII. Disputatio XII.
De sacramento coenae Domini, et missa pontificia,
Respondente Gregorio Bakai Ungaro. 15. Martij 1617.
— Pareus CT II. 361—362.
Collegium VIII. Disputatio XIII.
De peccato et causa peccati in genere, et de
primo peccato. Respondente Johanne Putnoki Ungaro.
29. Martij 1617. — Pareus CT II. 362—363.
Collegium VIII. Disputatio XIV.
De peccato originali, et in Spiritum S. Respondente Stephano S. Peli Ungaro. 12. Aprill. 1617. —
Pareus CT II. 364—366
Collegium VIII. Disputatio XV.
De lege et evangelio. Deque utriusque discrimine.
Respondente Thoma Fekete Köekenyesdi Ungaro. 26.
Aprill. 1617. — Pareus CT II. 366—367.
Collegium VIII. Disputatio XVI.
De politico magistratu. Respondente Francisco Tsepzi
Ungaro. 13. Junij 1617. — Pareus CT II. 368—369.

Collegium VIII. Disputatio XVIII.
De omnipotentia Dei eiusque abusu. Respondente
Casparo V. Boithino Ungaro. 25. Julij 1617. — Pareus
CT II. 371—372.
(Vége következik.)

IRODALOM.
„Hiszek egy" czím alatt készül kiadni, Louis és
Harms után, az apostoli hitvallás magyarázatát Rédey
Károly pusztaföldvári (Békésm.) evang. lelkész. A mű
12 népszerű magyarázatot fog tartalmazni, mintegy tíz
nyomtatott ív terjedelemben. Előfizetési ára, bérmentes
küldéssel, 1 kor. 40 fillér. Megrendelhető szerzőnél.

EGYHÁZ.
Lelkészbeiktatás. A zsujtai ref. gyülekezet folyó
hó 7- én fogadta kebelébe új lelkipásztorát: Görgey János,
volt nagyidai lelkészt. A hivatalba iktatást, mint egyházmegyei kiküldött, Füzy János, a gyülekezet eddigi adminisztráló lelkésze végezte. A lelkészbeiktatás után felavatták az új lelkészi lakást. A közebóden pedig mozgalmat
indítottak a templom renoválására, és pedig szép sikerrel,
a mennyiben arra a czélra 1056 koronát ajánlottak fel
a jelenvoltak. — A mezőzombori ref. gyülekezet új lelkipásztora : Csorba Ferencz, f. hó 7-én foglalta el hivatalát. A beiktatást Hubay József bodrogkereszturi lelkész végezte.
A tiszáninneni ref. egyházkerület f. hó 14 - 1 6 .
napjain, Ungváron tartotta meg őszi közgyűlését. A gyűlésről szóló tudósítást megkaptuk, hely szűke miatt
azonban csak jövő heti számunkban közölhetjük.
Templomszentelés. Az ipolysági evang. gyülekezet
' új templomát f. hó 4-én szentelték fel nagy ünnepélyességgel. Hont, Bars és Nógrád vármegyék evangélikus
papsága és intelligencziája nagy számmal vett részt a
felszentelési ünnepélyen. Hanclel Vilmos esperes oltár
előtti imádsága után dr. Baltik Frigyes püspök tartotta
a felszentelő beszédet; Krupecz István alesperes pedig
alkalmi egyházi beszédet tartott. Az úrvacsorát Hdndel
Vilmos esperes osztotta ki.
Az idegenbe szakadtak áldozatkészsége. A hejőszalontai reform, gyülekezet temploma tetőzetét kívánja
megújítani. Ennek híre elhatott az Amerikába szakadt
református magyarok közé is, s a mint értesülünk, amerikai magyar református véreink 104 koronát küldöttek
a gyülekezetnek a templom renoválására.
Az erdélyi ref. egyházkerület közgyűlését az
elnökség nov. 10-dikére, Kolozsvárra hívta össze.
Hírek Amerikából. A hazai ref. egyházhoz csatlakozott amerikai magyar ref. egyházmegye gyülekezeteinek száma egygyel szaporodott. Legközelebb alakult
ugyanis anyaegyházzá South-Betlehem, s így az amerikai
magyar ref. egyházmegyéhez tartozó gyülekezetek száma
13-ra emelkedett fel. — A woodbridgeí gyülekezetben
szept. 30-án tették le nagy ünnepélyességgel a templom
alapkövét. Ugyanezen alkalommal iktatta be hivatalába
Kuthy Zoltán esperes a gyülekezet új lelkipásztorát:
Fazakas Sándort is. — A detroiti gyülekezet szept. 16-án
szentelte fel templomát. A felszentelő istentiszteleten
Kuthy Zoltán esperes, Tegze László helybeli és Borsos

István windberi lelkészek működtek közre. — A Buda- egyházkerületük lelkészeihez, illetve espereseihez, felpesti Hirlap f. hó 12-diki számában megjelent s New- híván azokat arra, hogy a hamvak hazaérkezése, valaYorkból keltezett hosszabb tudósítás szerint az amerikai mint eltemettetése napjain intézkedjenek a hálás emlémagyar ref. lelkészeknek eddig még nem csatlakozott kezés egyházi és iskolai kifejezése tekintetében. Antal
része is hajlandó, egy-kettő kivételével, a csatlakozásra. Gábor felhívja a lelkészeket, hogy okt. 28-án az istenEz a siker azonban újabb testvérharczot jelent, a meny- tisztelet keretében emlékezzenek meg alkalmas módon
nyiben — a hogy a tudósító írja — a csatlakozni nem a bujdosók érdemeiről; hogy 28-án és 29-én délben egy
akarók szenvedélyes harczot kívánnak indítani a magyar óra hosszat húzassák meg a harangokat; 29-én pedig
egyházmegye ellen ; a csatlakozottak pedig lehetetlenné az elemi iskolákban rendeztessenek emlékünnepélyt. —
igyekeznek tenni a nem csatlakozókat, gyülekezeteikben Scholtz Gusztáv elrendeli a harangoknak egy óra hoszés az amerikai közvélemény előtt.
száig tartó meghuzatását, a hamvak temetéséhez legUnokatestvérek nem köthetnek házasságot. A közelebb eső vasárnapon való templomi megemlékezést,
házassági jogról szóló törvény harmincznegyedik sza- a hamvakat hozó vonat megálló-helyein a papoknak a
kasza tiltja, hogy testvér testvérének, vagy féltestvérének gyülekezet élén való megjelenését, s végül azt, hogy
vérszerint való leszármazójával házasságot kössön. A 28-án a budapesti és környékbeli papság ornátusban
törvénynek ez alól a tilalma alól az igazságtigyminisz- vegyen részt a hamvakat bekísérő menetben. — A többi
ternek joga van fölmentést adni, s eddig elég gyakran kerületek püspökeinek rendelkezései felől nincs értesüadtak is. Polónyi Géza igazságügyminiszter most a Buda- lésünk ; hisszük azonban, hogy azok is felhívták a lelpesti Tudósító jelentése szerint elhatározta, hogy ezentúl készeket a nemzeti ünnepben való megfelelő részvételre.
csak a legritkább és a legkivételesebb elbírálást követelő
különös esetben adja meg a fölmentést. A miniszter elhatározásának czélja a jövendő nemzedék testi és szellemi
I S K O L A .
elsatnynlásának megelőzése.
Értesítés. A tiszántúli ref. egyházkerületi egyházi
Nyugalomba vonulás. Oláh Imre, a hódmezővásárértekezletnek Hajdúböszörménybe összehívott gyűlése a
helyi ref. főgimn. tanára, 31 évi szolgálat után nyugalomba
jövő év május havára halasztatott el.
Egyházmegyei gyűlések. A görgényi ref. egyház- vonult. Tanártársai és a főgimn. vezetősége f. hó 7-én
megye f. hó 18-án Szászrégenben ; — a kezdi ref. egyház- búcsúztak el tőle.
Iskolai aranykönyv. Ádám Imre ügyvéd és földmegye f. hó 20-án Kézdivásárhelyen tartotta meg közgyűlését; az udvarhelyi ref. egyházmegye elnöksége birtokos 4000 koronás alapítványt tett a mezőtúri ref.
pedig f. hó 24-re hívta össze a közgyűlést Székelyudvar- főgimn. konviktusa javára, azzal a rendeltetéssel, hogy
az alap évi kamatai egy tanuló élelmezési költségeinek
helyre.
Az 1907. évi állami költségvetés, a melyet folyó fedezésére fordíttassanak. — A mezűtúri nöeyylet pedig
hó 12 -én mutatott be a miniszterelnök a képviselőháznak, évi 80 koronát szavazott meg egy kedvezményes konösszesen 5.012,622 korona emelkedést mutat a vallás- viktusi hely létesítésére.
és közoktatásügyi minisztérium keretében. Ebből a többA tanári fizetések rendezése tárgyában kelt kulletből 53,751 kor. esik a központi igazgatásra, 349,463 tuszminiszteri tervezetre nézve a budapesti ref. gimn.
kor. a felsőbb tanintézetek, 623,430 kor. a középiskolák, tanári kara és igazgató tanácsa a következő megjegy2. 257,420 kor. a népiskolák, 200,201 kor. a szakiskolák, zéseket tette : a fizetéskiegészitésben részesítendő tanárok
59,585 kor. a gyógypedagógiai intézetek szükségleteire. közé vétessenek fel az állandó alkalmazással bíró énekA művészeti intézmények költségvetése 61,127, a múzeu- tanárok is ; tekintettel a fővárosi viszonyokra, a budapesti
mok és műemlékek költségvetése 71,248 kor. val emelke- tanároknak ne fele, hanem kétharmada helyeztessék a
dett. 113,000 korona van felvéve a tudományos társaságok, VIII. fizetési osztályba; az igazgatók, igazgatói szolgáközművelődést terjesztő intézmények, tudományos és latuk idejére részesíttessenek személyi pótlékban. — A
irodalmi pályán működőknek s a hírlapírók nyugdíjinté- sárospataki tanári kar töröltetni kívánja a czimből az
zetének fokozottabb segélyezésére, továbbá tudományos „engedélyezendő rendkívüli államsegély" szavakat, miután
ós irodalmi czélok támogatására, végre nemzeti tanköny- a segély megadása felől már az 1906. II. t.-cz. intézkedett.
vekre. Az egyházak segélyezésénél mutatkozó 1.215,278 Kívánja, hogy ez a segély ne ideiglenes szabályzatban,
kor. többletből 120,278 kor. esik az egyes felekezetek hanem országos törvényben biztosíttassék. Kívánja, hogy
segélyezésére, 95,000 kor. a lelkészi jövedelemnek az a fizetési rendszer kizárólag a szolgálati időre legyen
1898. XIV. t.-cz. alapján való kiegészítésére, míg a fen- fektetve; hogy 10, legfeljebb 12 esztendei szolgálat
maradó 1.000,000 kor. a ref. és evang. egyházaknak az után minden tanár fellépjen a VlII-dik fizetési osztályba;
1848. évi XX. t.-cz. 3. §-a értelmében leendő segélye- hogy a leghosszabb szolgálati idejű tanárok közül minden
zésére vétetett fel.
10 dik vagy 12-dik felvétessék a Yll-dik fizetési osztályba,
Az Irsay-ügy bonyodalmai. A kolozsvári reform, s hogy az egy éven felüli helyettes tanári szolgálatban
gyülekezetnek Trsay József elmozdíttatása miatt elége- eltöltött időnek fele beszámíttassék a rendes szolgálati
detlenkedő tagjai a mult héten tizenkét tagú küldött- időbe.
séggel keresték fel Kun Bertalan püspököt és báró
Tanárok külföldi tanulmányútja. F. évi 26-dik
Bánffy Dezső főgondnokot, mint az egyetemes konvent számunkban hírt adtunk már a felől, hogy a kultuszelnökeit, azt kérvén, hogy az ügy megvizsgálására a miniszter utazási ösztöndíjakat ad tanároknak és tanárkonvent delegáljon bíróságot. A konventi elnökök ter- jelölteknek, ismereteiknek külföldön is gyarapíthatása
mészetesen nem válaszoltak egyebet, mint csak azt, czéljára. Már akkor megjegyeztük, hogy a miniszternek
hogy ha az ügy a konvent elé kerül, a törvény értel- erre vonatkozó intézvénye homályban hagyja azt, hogy
mében fognak eljárni.
az utazási ösztöndíjakban csak az állami középiskolák
A bujdosók hamvainak hazahozatala alkalmából tanárai fognak e részesülni, vagy részesülhetnek azokAntal Gábor dunántúli református és Scholtz Gusztáv ban protestáns tanárok is. Felvilágosítást erre nézve
bányakerületi evangelikus püspökök körlevelet intéztek nem nyertünk; de talán elég felvilágosítás lesz az a

kimutatás, a mély az utazási ösztöndíjakat nyert tanárokról legközelebb megjelent. Az ösztöndíjat nyert tanárok között bizony hiába keresünk csak egyetlen egy
protestáns tanárt is. Egytől-egyig állami, vagy kir. kath.
intézeti tanár az mind, az egyenlőség és viszonosság
nagyobb dicsőségére. Vájjon a protestáns egyházak
egyetemes tanügyi bizottságainak szemét nem szúrják
ezek a szálkák?!
Hát ez micsoda? A Néptanítók Lapja folyó évi
41-dik számában egy pályázati hirdetés látott napvilágot, a mely szerint a nagyváradi III. számú állami
óvodánál üresedésben levő óvónői állásra pályázat hirdettetik, de csak róm. kath. vallású okleveles óvónők
részére. Úgy tudtuk eddigelé, hogy Magyarországon az
állami hivatalok betöltésénél a bevett felekezeteket illetőleg a valláskülönbség nem számít, hanem csupán csak
az egyéni képesítettség. Ez a pályázat pedig a rég
letűnt idők szellemét látszik feleleveníteni. Principiis
obsta, —- mondja a latin közmondás. Felhívjuk tehát
erre a pályázatra is illetékes tanügyi főhatóságaink
figyelmét!
A kolozsvári ref. theol. fakultás elöljárósága, az
igazgató-tanács hozzájárulásával, szabályzatot állapított
meg a növendékek segélyezésére és az ösztöndíjak kiosztására nézve. A szabályzat szerint előnyben részesítendok
a kerület kötelékébe tartozó szülők gyermekei; a nagyenyedi kollégium ösztöndíjaiban pedig, mindaddig, a míg
erdélyi növendékek vannak, kizárólag ilyenek részesítendok, még ha elégséges eredményt mutatnak is csak fel.
Szövegező vállalat. Ilyen is van már, illetve csak
akart lenni a fővárosban. Ez a vállalat, a középiskolákban terjesztett prospektusa szerint, azt tűzte ki feladatául, hogy 80 fillértől pár koronáig terjedő árért iskolai
dolgozatokat, továbbá önképzőköri felolvasásokat, értekezéseket és ünnepi beszédeket szállít a középiskolai
tanuló-ifjúságnak A nemes czélú vállalkozás azonban, a
melynek pedig bizonyára akadtak volna megrendelői,
csütörtököt mondott, a mennyiben az iskolai elöljáróságok
felhíván reá a rendőrség figyelmét, ez hamarosan szétrobbantotta a vállalat igazgatóságát, mely két élelmes
jogászgyerekből állott. A mások tollával való ékeskedés
tehát lehetetlen a középiskolai tanuló-ifjúságnak. Ez csak
a felsőbb iskolákon lesz majd reá nézve lehetséges!
A tanítói kongruatörvény hiánya. A tanítói fizetések kiegészítéséről szóló országos törvény akként rendelkezik, hogy segély csak olyan iskola tanítójának
adható, a melynek legalább is 30 növendéke van. A
törvénynek eme rendelkezése alapján az utóbbi időben
több protestáns felekezeti iskola tanítója veszítette el az
állami kiegészítést, miután növendékei száma 30-nál alább
szállott, s ennek következtében az elé a kényszerű helyzet
elé állíttattak az iskolafentartó gyülekezetek, hogy iskoláikat feladják. Nem akarjuk azt mondani, hogy a kongruakiegészítós megvonásában czélzatosság nyilatkozik, mert hiszen
a minisztérium intézkedései törvényes alapon állanak. De
igenis, iskoláink érdekében elérkezettnek látjuk az időt
arra, hogy legfőbb egyházi testületink hivatalos felterjesztésekkel éljenek a törvény eme pontjainak megváltoztatása, vagy legalább is enyhítése tárgyában Azt
természetesen nem kívánjuk s nem is kívánhatjuk, hogy
10 — 12 gyermek kedvéért, főként olyan helyeken, a hol
más, községi, vagy állami jellegű iskola van, az állam
kiegészítést; adjon a mi tanítóink fizetéséhez. De azt igenis
kívánhatjuk és kívánnunk kell, hogy ott, a hol egyáltalán
nincs más iskola, vagy pedig a hol a felekezeti nemzetiségi iskola nyelné el a magyar gyermekeket, a mi magyar
nyelvű iskoláink állami segítéssel is fentarthatók legye-

nek. A legkomolyabban felhívjuk azért egyetemes tanügyi bizottságaink figyelmét az utolsó idők elszomorító
tényeire, az állami támogatás inegvonatására, s kérjük
őket, hogy a fenyegető veszedelem elhárítására tegyék
meg sürgősen a szükséges lépéseket.

KÜLÖNFÉLÉK.
Hemopatia (Vérgyógyítás). E hathatós és fényes
eredményeivel magában álló gyógymód a legrövidebb
idő alatt megnyerte a felső és legfelsőbb körök bizalmát és mint legbiztosabb és legjobb gyógymód lett
elismerve. A már ezrekre menő gyógyult, mint lelkes
apostol terjeszti e kezelést, mely kellemes, egyszerű és
a hivatás teljesítésében nem gátol; de eredményeiben
tökéletesebb, mint bármely fürdő vagy intézeti kezelés.
Dr. Kovács J. fővárosi orvos, ezen gyógymód megalapítója és egyedüli képviselője, most kezdi őszi kúráit,
melyek — mint tizennyolcz évi tapasztalat mutatja —
a képzelhető legszebb sikerrel járnak asthma, köszvény,
görvélykór, szív, vese, gyomor és bélbajoknál, idegbetegségeknél (neurasthenia, hysteria) és makacs bőrbajoknál. Őszintén ajánljuk e felsorolt bajok egyikében
szenvedő, de a nyár alatt fel nem gyógyult betegeknek,
hogy vegyék első sorban a vérgyógyítást igénybe.
Dr. Kovács J., kinek Budapest, Váczi-körút 18. szám,
I. emelet alatt egy e czélnak szolgáló rendelő intézete
van, ott naponta betegeket fogad és meghívásokra betegeket látogat a fővárosban és a vidéken. Levélbeli megkeresésre szivesen felvilágosítással és tanáccsal szolgál.
Egyházi szentedények, úrvacsora-kelyhek, keresztelő kannák és medenczék, borkancsók, oltári gyertyatartókból dús raktárt rendezett be Polgár Kálmán
budapesti müötvös (üzlete VII. ker., Erzsébet-körút 29.
szám) és az érdeklődő lelkész urak kívánságára stílszerű rajzokkal, tervezetekkel és költségvetéssel díjtalanul szolgál.
Felhívjuk az érdeklődök figyelmét Magyarország
legnagyobb tanszerraktárának, Calderoni és társa czégnek hirdetésére. Ez a czég honosította meg hazánkban
a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt foglalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő műszerek is készülnek.

Szerkesztői üzenetek.
O. D. Leveleit s benne a küldeményeket mind megkaptam.
Hogy a lelkészi kongresszus tárgyában írt czikkejfc nem közöltem,
annak épen nem az eltérő vélemény az oka, sem pedig a protestáns véleményszabadság elfojtani akarása, hanem egyszerűen csak
az hogy ezikke már előbb megjelent a M Sz.-ban, mint én hozhattam volt. Engedjen meg, de abban a tekintetben érzékeny
vagyok, hogy korábban másutt s épen napilapban megjelent czikket
nem veszek fel, mert ez a távol állók szemében azt a gyanút
kelthetné, hogy a czikk úgy van kiollózva. A jövőre nézve tehát
arra kérem, hogy czikkeit vagy kizárólag csak lapomkhoz küldje
be, vagy pedig úgy intézkedjék, hogy lapom más- lapokkal egyidejűleg hozhassa őket. — A korábban kapott czikket eddig,
térsztike mialt, nem közölhettem. Az utóbb kapott befejező rósz
pedig, nézetem szerint, már idejét mnlta. Az őszinteségért épen
nem neheztelek. Engedje meg azonban azt is megjegyeznem, ha-

sonló őszinteséggel, hogy a küriarchia ellen való küzdelemnek az
a formája, a mely a M. Sz. közleményeiben és az ön czikkeiben,
főként bizalmas leveleiben megnyilatkozik, nem a helyes forma.
A küriarchiát nem külön papi kongresszusokkal s az azokon esetleg elhangzó fulmináns beszédekkel lehet és kell megakadályozni,
hanem a lelkészi elem szellemi súlyával és vezető szerepével.
Ma ez, fájdalom, nincs meg, s ebből támadt az egész visszás helyzet, a mit azonban nem igen akarnak elismerni azok, a kiket
legközvetlenebbül érdekel a dolog. Ha ezt elismernék, s ha szellemileg igyekeznének ponderálni, higyje el, azonnal átalakulna a
helyzet képe. Szives üdvözlet!
Cz. S. P i s a n i c a . A LXX. szövegét újabban Valentinus
Loch adta ki 1886-ban. A kiadás Ratisbonban, G. F. Manz nyomdájában jelent meg. A megrendelést illetőleg legalkalmasabb lesz
Kókai Lajos könyvkereskedőhöz (Budapest, Károly-utcza) fordulni.
N. J. Kisújszállás. 1905. jan. 14-én beküldetett 9 kor.,
Ib06. júl. 15-én 18 kor. A kért 9 kor. tehát 1906 második felére
vonatkozik.
Sz. J. Monoszló. Az előfizetés tényleg rendben van az é v
végéig. Bocsánat a tévedésből történt háborgatásért.

forrás
szénsavval teli tett ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.
Kivánatra telítésnélküli t5Itést is szállít a

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán.

SZT. LUKÁCS-FÜRDÖ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.
TéSi

P Á L Y Á Z A T O K .
Pályázati hirdetmény.
A magyarországi ev. ref. egyház egyetemes konventjének közvetlen fenhatósága alatt álló s az Északamerikai Egyesült-Államok területén működő amerikai
magyar református egyházmegyében több egyházközség
lelkészi állása vár betöltésre. Felhivatnak mindazon lelkészek és lelkészjelöltek, kik az amerikai magyar református egyházmegyében lelkészi állást elfoglalni hajlandók,
hogy ezen szándékukat személyes körülményeik, nyelvismeretük (az üresedésben levő mount-carmeli egyházban
a tót nyelv ismerete is kívántatik) stb. ismertetése melleit
a konvent alulírott világi elnökéhez (Budapest, II. Bimbóutcza 7. sz.) 1906. november 15-ig küldjék be.
Tájékoztatásul megjegyeztetik, hogy a lelkészi
állások szabadlakáson és stólán kivül általában 900 dollár
évi javadalommal vannak egybekötve, s hogy a lelkészek
amerikai szolgálatuk ideje alatt is tagjai maradnak a
lelkészi nyugdij- és özvegy-árva-gyámintézetnek.
Budapest, Miskolcz, 1906. október 10-én.
A magyarországi református egyház egyetemes konventjének elnöksége:
Br. Bánffy Dezső,
Kun Bertalan,
fögondnok, világi elnök.

püspök, egyházi elnök.

Felelős szerkesztő : H a m a r

István.

Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszapborogatások, mindennemű thermális-fürdők, vízgyógykezelés,
massage. Lakás és gondos ellátás. — C s ú a t - , k ö s z v é n y ,
i d e g - , b ő r b a j o k gyógykezelése és a téli fürdőkúra felöl ki=
merítő prospektust küld ingyen a
= = = = =

Szt-Lukács-fürdo igazgatósága Budapest-Budán.
* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerb.

HIRDETÉSEK.

Harmóniumokat
mindkétrendszer szerint a legolcsóbban szállít

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA
Budapest, VIII., József-körűt 15.

Pianók.

Árjegyzék ingyen
és bérmentve.
Részletfizetés engedélyezve.

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti
állomásig.

A bécsi zongorakészítők
első iparszövetkezete.
Budapesten,
IV., Kristóf-tér7.

Salvator

vasmentei

£ithion-forrás

kitiinfi hatású
»ese-, hólyag-, rheuma-,
fa k ö s z v é n y b á n t a l m a k n á l , r i z e l e t i n e h é z s é g e k n é l , e z u k o r b e t e g s é g e k n é l , a l é g z ő - ée e m é s z t é s i s z e r v e k h u r u t a l n á l .
Salvator-forrás
igazgatósága
Eperjest*.

Pianinók.
Tanerőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény.

Legnagyobb gyári raktár

N YILTTÉR.
Természetes

f ü r d ö k ú r a

a SZENT-LUKÁCS-FÜRDÖBEN.

Budapesti igazgató:

Czeczelits János.

Dús választék hangversenyzongorákban angol mechanikával, rövid szalon-, piccolo- é s M i g n o n - z o n g o r á k , p i a n i n o
és harmoniumokban. Zongorakölcsönző-intézet. Zongorah a n g o l á s o k és j a v í t á s o k p o n t o s a n e s z k ö z ö l t e t n e k .

Gyártelep: Bécs, IV., Klagbaumgasse 3.

z&'tK

Orgonaépítési műintézet.

Országh Sándor

Rieger Ottó

orgona- é s
harmoniumgjáros
cs. és kir. udvari szállító
R.-Palota ( B u d a p e s t m e l l e t t )
Ala.pitta.tott I8öl-ben.

villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

Budapest, VII., Garay-utcza 48.
es. ós k i r . u d v a r i szállító, a S z e n t s i r l o v a g j a ,
a F e r e n e z J ó z s e f - r e n d lovagja.

Az 1885. évi kiállításon oNagy diszoklevél» és
öFerencz-József lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és elismerés.
Készít kellemes és tömör hangú, legjobb és legújabb rendszerű orgonákat. Elvállal javításokat
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben vannak. Szolid munka és jutányos árak. Áz orgonák
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy
a gyár alapítása óta 400-nál több ú j orgona lett
megrendelve és készítve.

A p á r i s i és béesi világkiállít í s o n k i t ü n t e t v e .
L e g o l c s ó b b á r b a n é s kedvező fizetési f ö l tételek m e l l e t t kiváló t i s z t a l é g n y o m á s ú
csőrend s z e r ű ( p n e u m a t i k a i ) t a r t ó s , n e m e s h a n g ú o r g o n á k a t szállít. 3 0 év óta 9 8 0
o r g o n á t szállított. M i n d e n n e m ű
orgonaj a v í t á s o k a t és h a n g o l á s o k a t a l e g m é r s é k e l t e b b á r b a n és l e l k i i s m e r e t e s p o n t o s s á g gal t e l j e s í t . O r g o n a j ó k a r b a n t a r t á s á t m é r sékelt á r b a n e l v á l l a l j a . — T e r v e z e t e k é s
rajzok kivánatra díjmentesen.

Árjegyzék

A
váp- vSpr

vS^ff vSp?

v á p v ^ vsp? vSp?

nN
U
. ZENEKÖZ.rLLiÖ
UN
E Iy
j

va^

bö1

mindenki
kérjen, mutat.- |
wányszámot 5árospatakrőí.
^icA ^"tpA

^CA

^CA

^"CA ^^CA

kályhákat és
szállít

és részletes
díjmentesen

tervezet
küldetik.

kivánatra

l e g j o b b

^^kandallókat
c s á s z á r i é s Jjcliályi

u.d-*ra.ri szállító
H J B ) I M H .
Ktidapest, Tlionet-ud.var.
Különlegességek: templomok, csaladi házak, iskolák, irodák stb. részére. Több
mint 100,000 van belőle lacgználatban
Valódi
MEIDINGER-OFEN
osak ezzel

Jegyei.
H E I M ^
Prospektusok és költségvetések Ingyen és bérmentve.
S^'i?

Beszerezhető csakis a gyárban

vagy

a

raktárban.

Budapesten Thonet-udvarban.
M á r i a V n i é r i a t t t o « a IO.
Ezen czégtáblán is-

A mi

merhetők fel aion üz-

szorulnak

letek, a melyekben
egyedül

Csak arra kérünk

árusítiatirak

ügyelni, hogy kell

eredeti S1NGER varró-

helyen vásároljon.

Singer Co. Varrógép Részv. Társ
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16
Budapest: VII., Kerepeál-ut 82.
„
IV., Muzeum-körut 27.
„
VII., Király-utcza 52.
„
VI., Teréz-körut 21.
„
II., Fő-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz: Széchényi-u. 14

eiőbb L á s z l ó A l b e r t é s l á r s a

a tiszántúli egyházkerület főbizományosa
iskolakönyv- és tanszerkereskedésében

Debreczenben
a közelgő iskolai idény alkalmából legelőnyösebben
szerezhetők be mindenféle

mídm
, o^to-

Hegedűs és Sándor

r

fermésMtís^vÉnyes

T B Z & M M W N Z

iskolai könyvek,
iskolai felszerelések
és íróeszközök.

legjobb asztali- é s üdítő ital.
Kitűnő h a t á s ú n a k b i z o n y u l t k ö h ö g é s n é l ,
gégebajoknál, gyomor- és hólyaghurutnál
Karlsbad M A T T O N I

HENRIK

Budapest

Nagy részletes képes á r j e g y z é k e t kivánatra i n g y e n és
b é r m e n t v e küldünk.

M R M M M M U J Í M M M M M M M M M M M M M M ^
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Pontos és
legjobb

ORAR

_

=

m* •

5

•

evi =

fV

TV

jótállás mellett! TV

TV
TV
TV
TV
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók,
TV
TV
TV
TV
TV
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak g ^ r r é s z l e t f i z e t é s r e i s !
TV
TV
TV
Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondof
TV
Jutányos
Pontos
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen é s bérmentve.
TV
TV
árak!
kiszolgálás!
TV
TV
TV
TV
TV
műórás és ékszerész
TV
TV
Budapest, VII., Erzsébet-Körút 29.
&

Egyházi szentedényeK,

arany és ezüst ékszerek,

POLGÁR KÁLMÁN

FYIVR&MMVMMM&MLMMMMMMMUMMMM^

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár.

STOWASSER J.
cs. és kir. udv. hangszergyáros
a m, kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb. szállítója
Budapest, II. kerület, Lánczhíd-utcza 5. szám.
Ajánlja saját gyárában készült, elismert, legkiválóbb minős é g ű vonós-, húros-, fúvó- és ütőhangszereit.
húros, vonós, fúvóhangszerek készítésében és
javításában.

Speczialista:

H a n g f o k o z ó - g e r e n d a I mely által bármely hegedű, gordonka, melybe az illesztetik,
sokkal jobb, erösebb és lágyabb hangot nyer.
B i z t o s s i k e r . Kezesség minden egyes hangszernél. Hegedűbe hangfokozó-gerenda javítással
4 f r t . Régi mesterhegedük vétele és eladása.

Fizikai, Kémiai,
természetrajzi és
Mértani tanszerek
Vetítő készülékek
Vetítő gépek
a l e g n a g y o b b választékban és
legKitűnőbb Kivitelben KaphatóK

L e g n a g y o b b g y á r é s r a k t á r . Saját
találmányú (Rákóczi) tárogató; általánosan
elismert legjobb, mely tökéletes solohangszerré általam konstruáltatott. Iskolával 30
forinttól feljebb.
O r g o n a - h a r m ó n i u m o k . A gyönyörű
hang, melyet a világhírű legjobb gyártmányú amerikai rendszernek elmés szerkezete
elővarázsol, önmagának zeng dicséretet. —
65 forinttól minden árban kapható.

Calderoni és Társa
mű- és tanszerraKtárában

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8.

Az összos hangszerek javítása különleges szakszerű
ontossággal, jutányos árban; kezesség minden egyes
angszcrnél. — Árjegyzék minden egyes hangszerről
külön, kívánatra bérmentve küldetik. — Kivitel nagyban és kicsinyben.
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HORNYÁNSZKY VIKTOR OS. ÍÍS KIK. UDVAKI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.

3G.049.

PROTESTÁNS
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP
Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő:
H A M A R ISTVÁN.

Hirdetési díjak:
Két hasábos egész oldal . . .
Fél oldal
Negyed oldal
Nyolczad oldal

40
20
10
5

kor.
kor
kor
koi

M e g j e l e n i k m i n d e n vasárnap.
Előfizetési ára:

Szerkesztőség és kiadóhivatal: IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a hová a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendók.

Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 fillér.

TARTALOM. V e z é r c z i k k : A hazatért bujdosók emlékezetére. — Október 31-én. Keresztesi Samu. — I s k o l a ü g y : Válasz a pápai
ref. főgimnázium tanári karának nyilatkozatára. S. Szabó József. — T á r c z a : Kurucz nóták. — Adatok a pesti ref egyház történetéhez. Molnár János. — B e l f ö l d : A tiszáninneni ref. egyházkerület öszi közgyűlése. Péter Mihály. —
M i s s z i ó ü g y : Az élő keresztyén szövetségek genfi világgyülése 1906 július 28-tól augusztus l-ig. Kováts Lajos. —
R é g i s é g : Adatok a heidelbergi egyetem magyarországi hallgatóinak névsorához. — Irodalom. — E g y h á z . — Iskola.
— E g y e s ü l e t . — Gyászrovat. — K ü l ö n f é l é k . — P á l y á z a t o k . — H i r d e t é s e k .

g A hazatért bujdosók emlékezetére. $

Hulló falevelek, hervadó virágok. Vetkezik
pompájából erdő, mező. S mégis hevesen dobog
az anyaföld szíve. Kikelet támadt hervadó tájain.
Tavasz van ismét a sokat szenvedett magyar
nemzet életében. A magyar szabadságnak lehanyatlott napja támadt fel újra. Fejedelmi pompában,
milliók örömrivalgása közben térnek haza a nagy
bujdosók, messze idegenből, hogy megnyugodjanak
a szülő haza anyai kebelén ! Jön Thököly, Rákóczi!
Jönnek a magyar szabadság egének ragyogó
csillagai!
Emlékezetüket nem nyomja már átok. Kik
vagyonukat, életüket áldozták a hazáért, végre
megnyugodhatnak elomlott poraikban azon a földön, a melyért véröket hullatták, hogy naggyá,
szabaddá, boldoggá tegyék!
Örömünnepet ül ma minden magyar. Áldó
kegyelettel veszi körül a hasonlíthatatlan nagyoknak hazatért hamvait, s lelkében hódoló tisztelettel
hajol meg szent emlékezetük előtt!
Örömünnepet ülünk mi, magyar protestánsok
is, mert a mi harczaink, szenvedéseink szorosan

össze vannak fűzve a hazatérő bujdosók nemes
küzdelmeivel. Thököly, Rákóczi hősei nemcsak a
haza-, hanem a lelkiismeret szabadságának is, s
egykor diadalmasan fentlobogott, majd gyászosan
aláhanyatlott zászlóik alatt ott küzdöttek, ott ontották vérüket a mi protestáns őseink is.
Konduljanak meg azért harangjaink, a míg
elomlott poraikat pihenőre tesszük az anyaföld
kebelébe! Lobogjon fel lelkünkben a hálás emlékezet szent tüze, s kisérje őket áldásunk nyugovó
helyükre!
De a nagy temetés után ne térjünk még pihenőre ! A miért a hazatért bujdosók mindenüket
áldozák: hazánk, nemzetünk boldogsága, a lelkiismereti szabadság, a vallás terén való egyenlőség,
még nincs kivíva teljesen! Munka, küzdelem vár
még reánk ezentúl is, ha nem is a testnek, de a
léleknek fegyvereivel!
Ti megszentelt hamvak, találjatok békés pihenést az anyaföldben! S ti nagy szellemek, kik az
elomlott porokat egykor éltettétek, töltsétek be
lelkeinket a haza önzetlen szeretetével, hogy a mit
ti fegyverrel kivívni nem tudtatok, megszerezhes-

A 21,211/905. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói
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terjedesének

meggátlása

czéljából.

A rendelet

értelmében a szert

szétkiildl

egyedül

a gyártó czég:

^

ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt. ÍJ
Óvakodjunk u t á n z a t o k t ó l .

U t a s í t á s o k liig^yen.

Jf

síik mi odaadó hűséggel, soha meg nem szűnő
munkával, lankadatlan kitartással!
Tavasz van újra!' Felkelt a haza boldogságának és dicsőségének ragyogó napja! Istenünk!
add kegyelmedből, hogy a tavaszból termelő, gyümölcsöző nyár is lehessen s hogy a boldogság és
dicsőség napja örökké ragyogjon magyar hazánk
felett !. • •
Október 31fén.
Mint a természet vila^abán, úgy az emberiség
lelki életében is két na'gy hatalom: világosság és
sötétség, örökös Jj%czban állanak egymással. De
míg amott a váltakozás egészen természetes, itt a
folytonos haladásnak, a világosságnak kellene mind
magasabb és magasabb fokra emelkednie. A tökéletesedésre hivatott léleknek sohasem volna szabad
visszafejlődő folyamatot követnie: pedig a történelem, sőt körünk is bizonyítja, hogy a világosság
fiai mellett óriás számmal vannak a sötétség lovagjai is.
Bokán hangoztatják, hogy a nap fénye áttörte,
legyőzte a sötétséget, — hogy a baglyok rémült
sikoltozással menekülnek odúikba a terjedő világosság .elől, — hogy szemeik nem bírják kiállani
a fényt, mely szerte szórja ragyogó sugarait. így
van-e valóban ? Én úgy látom, hogy ma a sötétség
nem fogy, hanem inkább növekedik, hogy a baglyok régóta nem huhogtak oly szabadon és oly
nagy örvendezéssel, mint épen napjainkban.
Mióta a Teremtő az ember portestébe saját
lelkét lehelte, a lélek, mint az örök világosság paránya, mindig világosság után epekedett. De a
sötétség fejedelme is dolgozott s dolgozik ma is,
hogy hatalmát a világossággal szemben megtarthassa. Tábora, ha egyszer-másszor megfogyatkozott is, még mindig nagy, mert a test vágyainak
kielégítésével mindig tudott s ma is tud híveket
toborzani maga köré. Oh, a sötétség fejedelme
gazdagon jutalmazta katonáit! Pénzt, yagyönt és
ezekkél kényelmes, gondtalan életet ; hírt, dicsőséget 8 ezekkel világ előtti tiszteletet, tekintélyt
ési méltóságot nyüjt harczosainak. Minél nagyobb
a sötétség, annál gazdagabb számukra az aratas.
Aratni pedig az ilyen emberek nagyon szeretnek,
és gyakran Ott is, a hol mások könnyel és arczverítékkel vetettek. Eloltani a világosságot, hogy
a sötétség leple alatt annál szabadabban dolgozhassalak, hogy minél több lelket juttassanak kárhozatba: ez volt és lesz a sötétség lovagjainak
czéljok mindaddig, míg a világosság királya végleg
le -nem győzi őket. Legyőzi-e? • • .
Egekor is rémes sötétség borult az emberiség
lelki életének egére; olyatf, mint a milyen ránehezedett a világra akkor, mikor Megváltóját sírba

temette a gonoszság, a mikor a nap elsötétült, a
föld megrendült és a templom kárpitjai meghasadozva porba hullottak. De, kit halálba taszítottak
a sötétség hatalmai, annak sírjából harmadnapon
égi fény tört elő, hogy megismerje a sötétség bilincseitől megszabadított emberiség ama szavak
igazságát: „Én vagyok a világ világossága; a k i
engem követ, nem jár a sötétségben!" S hogyne
követték volna! E világosság sugarainál hunyta
le szemeit István; ennek ereje verte le lábairól
Sault; ennek tüze lelkesítette az apostolokat, s
űzte, hajtotta őket boldog halálba; ennek szelíd
fényénél látta János a mennynek jelenéseit, melyek
mind amaz egyetlen örök világosságba térnek vissza.
És emelkedett . . < A zsidó- és pogányilldözések
között egyre magasabbra emelkedett az a mennyei
világosság, annyira, hogy három század alatt a
római és görög istenek porba hullottak az igaz
világosság: a názáreti Jézus előtt.
S míg a Krisztus szolgái csak az 0 dicsőségét keresték, addig a világosság fáklyája fennlobogott. De midőn e világosságot az emberek
hatalmas vezetői saját érdekeik javára kezdték
felhasználni és kizsákmányolni; a midőn a mennyei
világosság helyére saját eszök mécsvilágát állították s Krisztust és evangéliomát véka alá rejtették,
hogy az így támadt sötétségben annál magasabbra
emelkedjék az, ki Krisztusnak, az élő Isten fiának
helyét a maga számára foglalta le: a sötétség elérte tetőpontját.
Rémítő sötétség! Csak a pokolnak és a purgatoriumnak mesterségesen élesztett tüze nyújt
fagyos, dermesztő világosságot... De a sötétségben
mintha kalapácsütések zaját hallanám. Mintha Krisztus sírjáról a pecsétet tördelnék s a rá hengerített
nagy követ leemelni próbálgatnák, hogy az eltemetett világosság újra feltámadjon! . .
Ki meri zavarni a világ legnagyobb hatalmasának nyugalmát? Ki az, kinek lázadó lelke
nem tud és nem akar kibékülni a Krisztus anyaszentegyházának meghamisított állapotával? Egy
barát, egy közkatona a pápa hadseregéből, kinek
egyedüli fegyvere Krisztus és az ő igazsága!
A kalapácsütések tovább hangzanak; a hazugság által körülbástyázott pápai vár falain repedések támadnak, s ő, ki magát a szeretet megtestesülése helyettesének nevezi — minő gúny és
gyengeség! — átkot szór az igazság bajnokára.
De az igazság, bár sokszor megtépve, győzelmesen halad előre és az evangéliom világossága megvilágítja és meg is nyeri az Istenországa és annak
igazsága után epedve szomjazó lelkeket. Ámde a
sötétség fejedelme és tábora, hogy megrendült
hatalmát visszaszerezze, nem habozik megragadni
minden fegyvert! Nem riad vissza a gyilkolástól,
a rettenetes öldökléstől sem, csakhogy az égi vilá-

gosságot, mely cselekedeteit megvilágítja, kioltsa,
megsemmisítse.
Ha máskor nem is, de egyszer egy évben,
a reformáczió napján, ne emlékezzünk a régiekre,
hogy őseink szenvedéssel és vérrel festett útja
erősítsen és bátorítson bennünket a Krisztussal való
haladásunkban ?! De ma nem üldöznek, nem börtönöznek vallásáért senkit. Az evezőrudak mellé
sem kötözik egyházunk őrállóit, a gazdag, hatalmas földesurak sem hajtják jobbágyaikat korbácscsal misére, — s mégis annyi a seb és a sebekből feltörő fájdalom . . . D< e sebeket nem a
Krisztusért hevülő szeretet ol ;ta; a panaszok és
jajkiáltások nem a Krisztus szent ügyéért törnek
fel a keblekből, hanem legtöbbször önző érdekből,
a világ anyagi javaiért. Pedig a reformáczió áldása
első sorban lelki, szellemi kincs. Nézzétek azt a
rendkívüli szellemi haladást, melyet az evangéliom
világossága 400 éven át a népek életében létrehozott ! Nézzétek a Krisztus lelkének hódító munkáit, melyek következtében már is lehullottak, de
még ma is hullanak a falak, melyek embert
embertől elválasztanak, hogy mint egy atyának
gyermekei, egymásban ne ellenséget, de édes testvért
lássanak. Hogy ez a lélek még nem él minden
egyes emberben, az igaz, de hogy mindig terjed
és hódít, az is bizonyos. A nagyok, a hatalmasok
az evangéliom hatása következtében már is sok
előjogról lemondottak; a kicsinyek, a népek mind
több és több jog birtokába jutnak, s ha még nincs
meg a krisztusi egyenlőség, de meglesz, a mikor
az ember nem születési méltósága, nem vagyona
és gazdagsága, hanem a szerint fog értékeltetni,
hogy mennyit nyom a latban, mint ember, mint az
Istennek gyermeke?
Szeretném, ha az emberiség millióinak szemei
felnyílnának és belátnák, hogy szellemi és anyagi
haladásuk legelső és örök munkása: Krisztus és
az ő evangélioma. Szeretném lelkökbe vésni, hogy
a reformáczió által hozott áldásokért legyenek hálásak a Krisztus iránt, ki a kicsinyeket felemeli és
megnyugtatja, a nagyokat pedig porba sújtja
és megalázza, mert ő előtte mindenki egyenlő.
Krisztussal mindent, ellene semmit nem nyerhetünk.
Egyéni, vallásos, egyházi és társadalmi életünkbe igyekezzünk bevinni az evangéliomot, melylyel a reformáczió bennünket megajándékozott, s
mint 400 éven át kimondhatatlan és elő nem számlálható szellemi és anyagi javakkal áldott meg:
e javak, mint a Krisztus szeretetvallásának gyü-

mölcsei szaporodnak s napról-napra érnek, hogy
azokban mindenek, ismétlem, mindenek az igazság
és szeretet törvénye szerint részesüljenek! Az
evangéliom legyen világító tűzoszlopunk a ma is
ránkboruló sötétségben!
Keresztesi Samu.
ISKOLAÜGY.
Válasz a pápai ref. főgimnázium t a n á r i
k a r á n a k nyilatkozatára.*
A Debr. Prot. Lap40-dik számában, a Különfélék
rovatában egy rövid közleményem jelent meg, mely a
pápai ref. főgimnázium tanárkarának okot adott arra,
hogy az egyházi lapok legközelebbi számaiban hosszabb
nyilatkozatot tegyen közzé. Mielőtt e nyilatkozatra térnék, ki kell jelentenem, hogy említett közleményem
nem úgy jelent meg, mint a hogy megírtam. Nevezetesen
nagy hadi lármáról én nem szóltam, ilyennek a pápaiak
föllépését nem minősítettem, s nem a fizetési pótlék
tárgyában kiadott miniszteri szabályzat ellen való állásfoglalásukat tartottam különösnek, hanem azt, hogy a
pápai tanári kar némely czikkezői megütköznek azon, ha
Apponyit liberálizmusáért dicsérik. Megírtam azt is, hogy
miért tartom különösnek.
E kijelentésem jó eleve tudomására jutott a pápai
főgimnázium tanári karának is, de nyilatkozata alkalmával
teljesen figyelmen kivül hagyta. Sajnálom, mert ha erre
ügyet vet, nyilatkozata más formát ölt. Az esetben nem
vádolhat engem, hogy megtámadom azért, mert a nevezett
szabályzatot bírálja. Hiszen egyenesen kinyilvánítottam
közleményemben, hogy nekem az ellen kifogásom nincsen. Nagyon jól tudom és vallom is, hogy közérdekű
tárgyak közbirálat alól ki nem vonhatók. A pápai tanári kar
főbb kifogásait én közleményemben egyszerűen csak felsoroltam. Azokat gúnnyal nem illettem ; hozzájuk semminemű kommentárt nem fűztem. Mire való tehát az a heves
roham, melyet a pápai főgimnázium tanári kara azon
a czímen intéz ellenem, hogy én őt véleményének szabad
és erélyes nyilvánításáért megtámadtam? Nem, tisztelt
tanári kar! ezt nem tettem. Semmi okom sincs kételkedni
affelől, hogy a tanári kar bírálatában s véleményének
nyilvánításában teljes jóhiszeműséggel, becsületes szándékkal és nemes czéllal jár el. Gyarló publikánus létemre
még azt is beismerem, hogy én bizony anyaszentegy* Egyenes felkérésre, az audiatur et altéra pars elvénél fogva,
közlöm ezt a választ, megjegyezve, hogy ezzel a vita személyes
részét lapomban befejezettnek tekintem.

a ésHausner

Szerk.

Iszerelő és oltárépltö mü~
Intézet. Urasztalterítök, kelyhek,
borkancsók gyártása,
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házunknak nagyon is szerény munkása vagyok és hogy
á prof. autonómiának följegyzésre méltó tettekkel kimutatásában a pápai főgimnázium tanári karának minden
egyes tagja külömb nálam. Mikor tehát-velem szemben
ezzel dicsekesznek, az engem nem bánt. Örülök, hogy
olyan bátor, elszánt, önzetlen harczosai vannak fenyegetett autonómiánknak.
A mi engem közleményem megírására indított, voltaképen az a nagy szólam volt, melyet czímül is adtam
czikkecskémnek. A túlzások jóra sohasem vezetnek.
Igazán rosszul esik^ hogy a pápai főgimnázium tanárkainyilatkozatát is túlzó kifejezésekkel ós alaptalan következtetésekkel látom tarkítva. Nem akarom hinni, hogy
ezek rossz akaratból történnek, inkább annak az élénk
képzelő erőnek és eleven temperamentumnak tulajdonítom, mely a tanári kar írásaiból kitetszik.
Azt mondja pl., hogy „a református tanárság bizalmának letéteményesei ellentétbe helyezkednek
mindazzal,
a mit eddig a ref. tanáregyesület közgyűlése s ennek
kérelmére a fenntartó testületek és az egyetemes konvent
a tanári fizetések dolgában egyedül helyesnek és üdvösnek
találtakDe
Jiát hol s mikor helyezkedtek ellentétbe
azok a bizalomletéteményesek? Nyilatkoztak ilyen értelemben valahol? Tettek ellenkező irányban valamit?
Abban, igenis tettek, hogy a fizetéspótlék szabályzata
olyan alakban jelent meg, melynek olvasása így irat a
Sárospataki Református Lapok vezérczikkezőjével: „Még
mindig alig tudjuk elhinni, hogy a magyar kormány ki
akarja pótolni a felekezeti tanárok fizetését, a nélkül,
hogy azért valami beavatkozást követelne. Törölgetjük
a szemünket, h a j ó i olvastuk-e? stb." A pápai főgimnáziumi tanári kar ugyan élénk fantáziával a nem létezőt
is létezőnek látja s. azt mondja, hogy a fizetési pótlék
szabályzata megadja a minisztérium számára a fegyelmi
beavatkozás jogát minden prot. tanárra nézve. Ide vonatkozólag a minden kétséget kizáró felelet a sárospataki
ev. ref. főgimnázium tanári karának véleményes javaslatában olvasható (Sárospataki Ref. Lapok folyó évi
okt. 14. szám).
Egyébként méltónak találja azt a pápai főgimn.
tanári kara önmagához és a napirenden lévő fontos ügyhöz, liogy az ón igénytelen személyemben és személyes
felelősségemre megjelent közlemény útján a ref. tanáregyesület egész vezetőségét meghurczolja ? Ha higgadtan
mérlegeli a dolgot, lehetetlen, hogy ez eljárást helyeselné.
Sőt megvallom, hogy a mennyiben én a pápai főgimn.
tanári karának egyes tagjait ismerem, nem akarom elhinni,
Jiqgy gyen méltatlan inszinuáczió közöttük közmegegyezéssel jöhetett volna létre.
* Nem gondolja továbbá a pápai főgimn. tanári kara,
i o g y ^ a iiíikor oly közleményt támad, mely csupán az én
inevem, illetőleg nevem kezdőbetűi alatt jelent meg, hát
)akkör,' a mint ő teszi, valamely tisztségemre hivatkozni,
|e minőségemben kipellengérezni s írásomat hivatalos
aratnak tekinteni, legalább is olyan összezavarása a szeI g ^ ^ I ^ l l ^ J ^ ^ a l n a k , . . .jnety minden egyéni felfogást

lehetetlenné tesz? És én tiltakozom is az ellen, hogy
engem azért, a mit, mint egyes személy, mint magánember cselekszem, tisztségemben támadjanak. Nekem
tiszti állásomtól függetlenül megvan a külön egyéni véleményem s kérem azt aszerint elbírálni. Jelen esetben,
mint magánszemély nyilvánítottam nézetemet, tehát a
tanári kar vádja szerint, félhivatalos sajtóinformáczióimmal nem tévesztgethettem a közvéleményt. Ez a vád
különben nemcsak alaptalan következtetés eredménye,
a mennyiben én a Debreczeni Protest. Lapban, a mint
szerkesztője bizonyíthatja, a fizetési pótlók dolgában, a
szóban levő közleményen kivül egy árva betűt sem
írtam, ebben a közleményben pedig a megtévesztésnek
árnyéka sincsen, — hanem ez a vád még a legsértőbb
gyanúsítást is foglalja magában.
Mert tegyük fel, hogy én vagy bárki más, esetleg
testület vagy egyesület, a miniszteri szabályzat mellett
foglal állást, azt liberálisnak, jónak ismeri el s ilyen
értelemben nyilvánítja véleményét: hát ez a közvélemény
megtévesztése ? Hát csak egyedül a pápai tanári kar
véleménye és meggyőződése jogosult, tiszta, őszinte,
egyenes, tisztességes és becsületes, más emberé hamis,
önző, tisztességtelen, csak arra való, hogy a közönséget
félrevezesse, megtévessze? Édes kollégák! hová megyünk
ilyen felfogás mellett ? Hagyjuk ezt a politikai világnak!
Ott, fájdalom, elrettentő módon lábra kapott minden
bizalmatlanság, gyanúsítás, egymás szándékainak, véleményének tisztaságában való kételkedés, s a lelkeknek
önigazaiban való kevélykedése. Mi tartsuk magunkat a jó
öreg latin szabályhoz: quod uni iustum, alteri aequum.
A mi végül az Apponyi-féle üdvözlést illeti, a pápai
tanári kar ízléstelennek találja azt az eljárást, a mit e
részben a tanáregyesület vezetősége követett. Ha az ízlés
terére visszük ezt a dolgot, tartanom kell magamat a
régi, de mindig helyes latin közmondáshoz: de gustibus
non est disputandum. Csak azt jegyzem meg, mint magánszemlélő, hogy a 27 közép-, 7 főiskola és 3 ref. tanítóképzŐintézet tanárai közül, — a pápaiakat kivéve —
tudtommal senki sem találta a tanáregyesület vezetőségének eljárását ízléstelennek, sőt a tanáregyesület küldöttségében a pápai főgimn. tanárai közül is ott láttam
egy kedves kartársamat és barátomat; s végül, hogy a
vezetőség eljárását a közgyűlés is egyhangúlag jóváhagyta.
Ezeket látom jónak válaszképen elmondani, s a
vitát folytatni egyáltalában nem óhajtom. A miniszteri
szabályzathoz érdemileg ezúttal nem szólok, tán eljő az
idő, mikor ezt is megteszem. Az ügy lényegéhez nem
tartozó polémiát pedig feleslegesnek és áldátlannak tartom, mely csak a kedélyek felzaklatására alkalmas s a
közérdek szempontjából föltétlenül kerülendő.
S. Szabó József.

Hallgatom zúgását
Mormoló haboknak,
S hallom — zokogását
Búgó bánatodnak.

TÁRCZA.
Kuruez
írta: Endrödi

nóták.

Ki tudja, hogy — mint lesz !
Élek-e én addig?
Mikor virrad megint?
'
Mikor is hajnallik ?
Hallgatom a tenger
Csendes mormolását,
S hallom — értem síró
Szíved dobogását.

Sándor. *

Édes szülöanyám . . .
Édes szülőanyám,
Gyászba borult hazám,
Elárvult országom,
Te szép Magyarország!
Behintem könyekkel,
Behintem csókokkal
Búbánatos orczád
S felzokogok hozzád:
Immár Isten hozzád,
Immár Isten hozzád 1

Ha oly nap virradna
Még egyszer egemre —Hogy leborulhatnék
A te szent földedre !
Hallgatom nagy zaját
Harsogó tengernek —
Őszi süvöltését
Bús emlékezetnek l

Felhő zúg fölötted,
Éj terül körötted
Feketén, sötéten.
Minden bánatoddal
Szivembe vagy zárva,
Elviszlek magammal
Idegen világba,
Te legszentebb gyászom,
Szép Magyarországom!
Sűrű, sötét éjből
Valaha nap támad,
Fekete felhőkből
Lobogó villámok.
Haló poromból is
Fölreszketek hozzád,
Fölsírok utánad —
Édes szülőanyám,
Porba tiport hazám,
Légy áldott, — légy áldott!
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Kikel még a földbül . . .
Kikel még a földbül,
S újra nekizsö'ndüí
A tavasz virága, —
Végkép letiporva
Te se maradsz porba
Hazám szabadsága!

.

Rodostó.
Mióta megváltam
Tőled én országom,
Nincs nekem örömöm,
Csak szomorúságom.
Hallgatom morgását
Haragos tengernek,
És hallom — zörgését
Eltört fegyverednek.
Bánat a nappalom,
Éjjelem is bánat,
Eleped a lelkem,
Elsorvad utánad.
* Mutatványok szerzőnek az Athenaeum részv. társ. által
a Rákóczi-ünnepélyek alkalmára újból kiadott kötetéből..

Régi kedves tanyám,
Edes szülő anyám,
"
Meglátsz még, meglátsz még l
Valaha feltámadsz,
Diadalmat láthatsz
Én árva hazám még!
Rákóczi.
'
.
.
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Kiért úgy epedtünk:
Dicső fejedelmünk,
Szabadságunk vezére, —
Megjöttél, itthon vagy
Te szép országodnak
Vérrel szentelt földébe.
Maradj is népeddel!,
4 Megváltó neveddel
Bizony győzünk végtére!
1

«.' -í P i.

V^r

I.
A

.
Jy : • •

• 'iű.'l.'-íi

Adatok a pesti ref. egyház történetéhez.
II.
A pesti egyház 1839. augusztus 25-én iktatta be
hivatalába Török Pált. Ugyanezen évben töltötte be
elődje, Báthory Gábor püspök lelkipásztorkodásának
50-ik, püspökségének 25-ik esztendejét. Ez utóbbira való
tekintetből az 1839. júniusi egyházkerületi közgyűlés
örömünnep tartását határozta el. A pesti egyház pedig,
új lelkésze beiktatására és arra való tekintetből, hogy
Báthory Gábor 50 éves lelkészi pályafutását hét esztendő kivételével a pesti egyházban töltötte el, azt kérte
az egyházkerülettől, hogy a püspök jubiláris ünnepélye
Török Pál beiktatásával együtt történjék. így is lett. 1
Ez a kettős örömünnep ajzotta fel Török János rákoscsabai „hitszónok" lantját, hogy a következő „versezet"tel üdvözölje az ünnepelteket: 2
Öröm-Innep,
melyet
Fő tisztelendő
BÁTHORY GÁBOR ÚR
Dunamellyéki Superintendens és nyugalmazott Pesthi
Prédikátor 50 éves papi pályájának emlékezetére,
méltó Utóda
Tisztelendő
TÖRÖK PÁL ÚR
béigtatása alkalmával
tartott a' Reformátusság, — kötött beszédben röviden
előadva
TÖRÖK JÁNOS
Rákos Csabai Hitszónok által
Pesthen Augusztus 25-k napján 1839.
*
*

*

Semper honos, nomenque tuum, laudesque
manebunt.
Virg. Ecclog. V.
magyarosítva:
A Te neved s híred, s dicséretid el nem enyésznek
BÁTHORY! mig Buda-Pesth közt Duna foly, — hiheted.
Ah mi dicső, mi nemes látvány tűnik föl előttem
Pesthenn, a mikor egy Szentház küszöbén ma belépek,
Melly a jobbított szent Vallás hű követője:
A számos papság, köznép, — úr, szolga, — kicsiny, nagy
Ugy siet ebbe, miként nagy s kis viz Thétys ölébe. —
Pesth-Buda szine jelen, — jelen a magyar ajkú Sionnak
Minden szegletiből küldött követ, adni ezen Nap
Fénnyének több fényt s pompát, örömökbe merülve.
-Minden szájakból Isten dicsérete ömlik.
Közben válogatott szinész-kar zengedez, ékes
Syreni hangjával bájolván emberi szívet.
A fő szertartást viszi TÓTH, a Pápai Püspök,
A hazabéli nemes s tudós rend Dísze, Virága,
1
Lásd bővebben: Farkas id. m. 95 s köv. 1.
' A Ráday-levéltárból.

Érdemi a kit már már szinte az égig emeltek,
S külső Ország is tudományát nagyra betsűli.
Úgyde minő esemény gyűjtött ide ennyi temérdek
Népet, mely buzgón áhítozik Égi Urához?
BÁTHORY GÁBOR, kit lángész, és szellemi nagyság,
Főleg az ő Remekit mutató gyönyörű Temető-kert, 1
Tettek minden előtt híressé s ismeretessé, —
Kit Fő-Túdósnak még a külföld is elismert, 2
Ötször tíz évet számlál most a Papi Pályán. —
Tass, s Pataj elsőbben bírák Őt Lelki-Atyául,
Hol hét, — majd Pesth elragadá szerető kebelébe,
Hol kedvességben negyvenhárom nyarát ére,
Mint vas szorgalmú Lelkész s pár nélküli szónok,
A ki ezer viharok közt sem csüggedve, helyében
Ritka ügyességgel szaporitá hívei számát,
A mustár magot is magas élőfára növeszté,
S általa épült itt föl pompás isteni hajlék.
Egy fertály századtól fogva pedig szemes ÖR is
A Duna mellyéken fekvő magyar Izráelben,
Mely csendes napokat tölt bölcs kormánya alatt, és
A Vallás s Erkölcs, mint a szép Pálma, virágzik,
A tudományoknak kútfői buzognak erőssen;
Sőt Egyházi Megyénk közepén Anya-Oskola támadt,
Sok száz édes Atyák meg Anyák repeső örömére.
Méjj rántzokkal fölszántott arczája, ezen túl
Ősz feje mindenkit hódítván tiszteletére:
Mostan is itt vagyon e Fő Pásztor Nyája között még,
A dicséretnek Nefelejcseivel koszorúzva;
Ah de csak úgy, mint egy pályát végző Papi Hérós,
S tán méznél édesbb szavait most halljuk utolszor;
Mert már nyóltzvannégy évet tett háta megé Ö. —
E különös tünemény gyűjtött ide illy sereg embert,
Melly e FŐ Áron becses éltén vigadoz, örvend,
S hálás áldozatot nyújt a kegyes Égnek, ezen nagy
Kincséért, mellyel megajándékozta Honunkat,
S annyi idők sorainn használnia hagyta nekünk Őt. —
Boldog idők! mikor a Virtus s a Tisztelet edgyütt
Járnak, az Érdemet illy Jutalom kiséri örömmel!!
Oh mindenség Fő Ura, ós hív Gondviselője
Legfelségesbb Lény! nyújtsad még messzire drága
Éltét e Böltsek Böltsének, s Nesztor Atyánknak.
S bár a nem-szeretem napok Őt szent Hivatalától
Elzárják ezután; de tanátsát, s méjj tudományát
Használhassuk, mely lámpásként fénylik előttünk.
S Légyen ezen népen, s Szentházon minden időben
Nyitva Szemed, — romlást ós kárt soha jobb karod erre
Jönni ne engedjen; sőt minden lássa níagasra
Hágni egész Pestliet, melly Országunk szeme-fénye,
Minden Igaz, Szép s Jó búvára, barátja, segédje!
E mellett méltán Öröm-Innep ez annyiban is még,
Hogy ma köszönt be azon jeles Ifjú Pesthbe, kit a több
1
Czélzás Báthorynak 1820—21-ben megjelent „Emlékezet
kövekkel megrakott teme+"kert" cz. kétkötetes halotti-beszéd gyűjteményére.
a
A göttingai egye n a hittudori czímet ajándékozta Báthorynak.

A több nép szava elválaszta Gamálielének.
Nép szava, melly Isten szava, a köz Példa beszédként,
Áldja az emberiség' Attyát a Pesthi reformált
Nép, hogy kívánsága szerént nyert Lelkitanitót
Újra, ki lelki éhét s szomját bétölteni tudja.
Örvend szívében e Nép, örvend vele minden. —
Mennj, s fusd hát TÖRÖK! a pályát, a melybe beálltai,
Itt plántáld az erényt, ott irtsd a vétkeket, oszlasd
A Vallástudomány fényével az elme homályát,
A szomorú szívet vigasztald; és soha el ne,
El ne felejtsd, ki után futsz: így szép híre tiéd lesz:
Mert csak munkával tekerül fejeinkre borostyán;
Csak fárasztó harcz nyer csillagot a katonának;
Csak ki vetett: az arat, — s a mint vete : úgy aratánd ő.
Itt elhallgatván Músám kívánja Tenéked:
Pesth Teveled; Te pedig légy ővele boldog örökké!!!
A Ráday-könyvtár levéltárából

Molnár

János,

erzsébetfalvai ref. lelkész.

BELFÖLD.
A tiszáninneni ref. egyházkerület őszi
közgyűlése.
A tiszáninneni ref. egyházkerület papszentelóssel
egybekötött őszi_ közgyűlését f. hó 14., 15. és 16. napjain az ungvári egyházban tartotta meg;. A gyűlést megelőzőleg, vasárnap papszenteléssel összekapcsolt istentisztelet volt, a nagy költséggel megnagyobbított és díszesen
újjáalakított templomban. Az istentisztelet a következő
módon folyt le. A szokásos gyülekezeti éneklés után Kun
Bertalan püspök imádkozott; alkalmi vonatkozásokkal
gazdag imájával most is, mint mindenkor, az egek Urához
emelte a lelkeket. Ennek végeztével az ifjú lelkészek
egyike, Farkas István tartott egyházi beszédet Péter Ap.
I. levele 5. r. 2—3. verse alapján. A sikerült ós megnyerő, szép hangon előadott beszéd mindvégig lekötötte
a hallgatóság figyelmét. Ezután a sárospataki énekkar
szerepelt, melynek végeztével kezdetét vette a papszentelés, a tiszáninneni egyházkerület által megszabott
módon. Harminczkét ifjú lelkészt ajánlottak ezúttal a
tiszáninneni egyházkerületet alkotó megyék avatásra, a
kik az úrasztala körül foglaltak helyet. Miután Meczner
Béla alsózempléni egyházmegyei gondnok, egyházkerületi
főgondnok-helyettes lelkes beszédet intézett hozzájok,
Radácsi György egyházkerületi főjegyző olvasta fel a
32 ifjú lelkész rövid életrajzát. Ennek bevégeztével a
püspök rövid intő beszéde és a hitükről való vallástételük
után, a főjegyző előolvasása mellett letették a hivatali
esküt, majd elénekelték a 37. dicséret első versszakát.
Ismét a püspök rövid intő, buzdító beszéde következett,
melyet áldó fohásza zárt be. Az avatás egész lefolyását
feszült figyelemmel élvezte az egybegyűlt közönség, melynek soraiban ott láttuk Ungmegye főispánját, a helybeli

katonaság képviselőit és számos más vallásbeli úri közönséget. Papszentelés után úrvacsora volt, a melyen Pataki
Pál tarnóczi lelkész agendázott. Urvacsorával temérdeken
éltek. Nem hagyhatom említés nélkül, hogy az istentisztelet alatt az orgonát Bathó Béla főiskolai ének- és zenetanár kezelte nagy ügyességgel, a kinek szép vezető
és közben egy szóló éneke az egész- közönséget mélyen
meghatotta. Délben mintegy-300 terítékű. közebéd volt
a Korona-szálló nagytermében, a melyen Ung vármegye
és város notabilitásai is résztvettek. Azt mondanom se
kell, hogy a püspököt felekezeti különbség nélkül lelkesen ünnepelték; a város fel volt lobogózva, tiszteletére
fáklyásmenetet akartak rendezni, de ettől határozott
kérésére (a 90 éves életkor mellett ez érthető is), elállottak:
Este konczert volt a Korona-szálló termeiben, az ungvári
egyház javára. Ez alkalommal a sárospataki főiskolai
énekkar sok szép darabbal szerzett régi jó hírnevéhez
újabb babérokat. Különben a egyház jövedelmét növelte
az egyház lelkésze által írt mű, az „Adalékok az ungvári
egyház történetéhez", befolyó-jövedelme is.
A közgyűlés hétfőn reggel vette kezdetét a vármegyei székház nagytermében. Az elnöki széket Kán
Bertalan püspök és Meczner Béla főgondnok-helyettes
foglalták el. A képviselők igazolása után jelentés tétetett
arról, hogy a felsőzempléiii egyházmegye a Bernáth Elemér halálával megüresedett gondnoki állásra Dókus Ernőt,
a gömöri egyházmegye az esperesi állásba JJsaJb&y Pált
választotta meg. A püspök szívélyes üdvözlő szavai után
mindkét mégválasztott nagyon Szép beszéddel köszönte
meg az üdvözlést s ajánlották'magukat a kerület'figyelmébe és pártfogásába.
Fontos tárgya volt a gyűlésnek a Ií. Rákóczi Ferenez
és bujdosó társai temetésén való részvétel feletti határozás. A kerület egy előbbi szűkébbkörűtanácskozinányból
kifolyó indítványt fogadott el, melyet Osabay Pál esperes
terjesztett a gyűlés elé. E szerint a kerület küldöttségileg képviselteti magát a dicső hazafiak temetésén. • A
küldöttség tagjai lesznek a nyolcz egyházmegye nyolcz
esperese ós nyolcz gondnoka, mivel a püspök magas kora
miatt a vezetést magára nem vállalhatta. E küldöttséghez
csatlakozik a Zemplén vármegye részéről küldendő küldöttség is, a kik véletlenül mind protestánsok. Ez utóbbiak egész Orsováig mennek a szent hamvak elé. Ok
fogják a kerületet Thököly temetésén is, Késmárkon
képviselni. A kerületi küldöttséghez azonban bármely
lelkész csatlakozhatik. • Kimondatott továbbá, hogy 27-én,
midőn a hamvakat szállító vonat a haza földjére lép,
28-án, a budapesti temetés napján, 29-én, midőn Kassán
történik a temetés, 30-án, midőn Thökölyt temetik: reggeli 8—9-ig a harangok minden templomban megkonduljanak. November 9-én pedig istentisztelet tartassék
minden templomban. A tiszáninneni kerületben, a mely
községek mellett a hamvakat szállító vonat keresztülmegy — akár nappal, akár éjjel történik az, — a harangok zúgjanak. Ily hazafias határozatot hozott e tárgyban
a kerület.

Meczner Béla főgondnok-helyettes megemlékezett
arról, hogy Kun Bertalan püspök most érte el püspöki
szolgálatának 40, lelkészi szolgálatának 60 éves fordulóját. Szép szavakkal méltatta a nagyérdemű férfiú működését. Rámutatott arra, hogy először az volt tervezve,
miszerint jubileumát most fogjuk megtartani, de a püspök
ez elől kitérni óhajtván, indítványozza, hogy e jubileum
halasztassék a jövő tavaszi közgyűlésre, a midőn a püspök
úr saját egyházában, otthonában lévén, inkább képes
leend elviselni az ilyen jubileummal egybefűződött izgalmakat. A jubileum rendezésére az esperesi és a gondnoki
kar küldetett ki.
A konventi tagok megbízatása lejárván, újabb 3
évre megválasztattak papi részről rendes tagokul: Fejes
István, Radácsi György; póttagokul: Kérészy Barna,
Révész Kálmán. Világi részről rendes tagnak: Dókus
Ernő, Meczner Béla; póttagnak: Meczner József és Ragályi Béla.
Az egyházi és iskolai alapok kezelésére nézve
Czinke István egy derék javaslatot dolgozott ki. Áttétetett az egyházmegyékhez, továbbá a pénzügyi választmányhoz és az igazgató-tanácshoz.
Ugyancsak Czinke volt megbízva az állami és más
felekezetű középiskolákban a vallástanítás legczélszerűbb
módozatára készített tervezettel. Javaslatát beterjesztvén,
az elfogadtatott. Azon gyermekek részére, a kik iskolába
sohasem jártak (mert, sajnos, ilyenek is akadnak mindenütt), ugyancsak ő egy kis könyvet írt, melyben a legszükségesebb imák vannak befoglalva. Megbirálása egy
bizottságnak tétetett feladatává.
A püspöki titkári hivatalt betöltötték, 4 pályázó
közül Tóth Kálmán püspöki káplánnal. A volt titkárnak
eddigi kiváló működéséért jegyzőkönyvi köszönet szavaztatott és megszavazott részére a kerület 1000 koronát.
A zsinati képviselők választási eljárásának intézésére kiküldött bizottság jelentése szerint zsinati világi
pótképviselőnek Csorna József lett megválasztva.
Hosszú előterjesztést tett az előadó az egyházmegyék
jelentéseiről a missziók czélszerű beosztására vonatkozólag, általában pedig a missziók egy évi működéséről.
Nagyobb változtatásokat e téren csak Abauj és Gömör
kiván, a mely okádatolt kívánságok pártolólag terjesztettek fel.
Hullámveréssel járt a kultuszminiszter leirata, mely
szerint Öt abauji iskolánál, miután a gyermekek létszáma
a 30-at el nem éri, az államsegélyt megvonta. E tárgyban Révész Kálmán abauji esperes beadványt olvastatott.
E szerint a miniszter leirata nem törvényes, mert az
1893: XXVI. t.-czikkben nincs szó arról, hogy az államsegély a gyermekek létszámától volna függővé téve.
Ezen szempont miatt és azért is, hogy az ily kisebb
népességű iskolák nemzeti hivatást teljesítenek és fenmaradásuktól függ az egyházak fenmaradása, a kerület
felír a kultuszminiszterhez, hogy rendeletét vonja vissza.
A kultuszminiszter ideiglenes szabálytervezete a
felekezeti tanárok részére engedélyezendő személyi pót-

lékok ügyében nem volt tárgyalás alá vehető, mert az igazgató-tanács nem tartott ülést ez ügyben, a kerület pedig
a véleményét hallani kívánja az igazgató-tanácsnak is.
Ezért felhivatott, hogy november 16-ig e tárgyban véleményes javaslatot készítsen és deczember elején rendkívüli egyházkerületi közgyűlés lesz, mely hivatva lesz
dönteni abban az irányban, hogy elfogadj
kerület
az államsegélyt vagy sem. A mint a hangulatból észrevehető, a kerületet alkotó tagok, látván, hogy ennek a
segélynek elfogadása semmi jogfeladással nem jár, hajlandó belemenni a segélyeztetésbe.
A főiskola ügyeivel kapcsolatban a következő jelentések tétettek az igazgató-tanács részéről, melyeket
a kerületi gyűlés tudomásul vett, illetőleg elfogadott.
A főgimnáziumi helyettes-tanári állásra nyolcz pályázó közül Dávid Zoltánt választotta meg az igazgatótanács.
Nagy Pál, volt gömöri esperes és igazgató-tanácsos
helyére a kerület Csabay Pált választotta meg lelkészvizsgáló-bizottsági tagul; ugyancsak a Nagy Pál helyére
Czinke Istvánt. Láczay Szabó László gazdasági választmányi tag helye Végh Bertalan ügyvéddel lett betöltve.
A rimaszombati főgimnáziumról beadott jelentéssel
kapcsolatban élénk vitára adott okot az, hogy az ottani
tanári kar, az egyházkerület előleges tudta nélkül, a tanítási órákat délelőttre konczentrálta. Az igazgató ez intézkedést azzal indokolta, hogy az intézetnek a közeli vidéken
lakó növendékeinek délutáni hazamehetése csak ily módon lehetséges. Némelyek az egyhuzamban való tanítást
károsnak ítélték és nem helyeselték, hogy egyes tanulók
miatt az egész szenvedjen; de végül is egy évre az
intézkedés helybenhagyatott.
Számos apróbb ügy, a melyek inkább a kerület
közönségét érdekelték, nyert ezután elintézést.
Egyébiránt a tiszáninneni egyházkerület közgyűlése
is, mint a többi számos, magán viseli az adminisztráczionális gyűlések bélyegét. Valahogy intézkedni kellene,
hogy ebből a kerékvágásból a kerületi közgyűlések kizökkenhessenek.
PéUr Mihály.

MISSZIÓÜGY.
Az élő keresztyén szövetségek genfi világgyűlése 1906 július 28-tól augusztus l - i g .
Felolvastatott október 7-én, a budapesti VIII. kerületi gimnáziumban tartott ünnepélyen.
(Folyt, és vége.)

Hétfőn délután következett a konferenczia „clou"-ja,
a szövetségek 25 éves fennállásának örömünnepe. Az
összes résztvevők a nagy Reformáczió-terembe sereglettek;
az ezerfejű tömeg br^iulatos rendet tartott. Mindenik
nemzet saját nemzeti
)Ogója alatt csoportosult. Minket
magyarokat az a kitünutós ért, hogy az elnök minket

szólított fel a megnyitó imádság elmondására. Azután
az egész gyülekezet, mindenki a maga nyelvén, elmon^
dotta az Úr imáját. Majd az elnök felszólítására a
dobogóra lépett minden nemzetnek egy képviselője, s
üdvözlő beszédet mondott. Részünkről a beszédet Biberauer Richárd lelkész mondta e l ; erre felmutattuk nemzeti
lobogónkat és elénekeltünk egy régi, édes-bús magyar
éneket (Térj magadhoz drága Sión). Hangos tetszés
jutalmazott meg érte bennünket. Számtalan üdvözlő
levelet és táviratot is közöltek. A gyűlésen adakozás is
volt; 35,000 korona gyűlt össze hamarjában. A sok
szép beszéd hatásának, azt hiszem, elég ékesen szóló
bizonyítéka. Dr. Clark legvégül előterjesztett egy rövid
iratot, a melynek czíme ez: „Mi a Christian Endeavour
mozgalom ? Mit akar a Christian Endeavour ? Mit végzett
a Christian Endeavour?" Előadásából kitűnt, hogy az
egész világon 67,000 ilyen egyesület van, tagjainak
száma négy millió. Clark úrnak ezt a kis beszámolóját,
a mely telve van érdekesebbnél-érdekesebb adatokkal,
remélem, közölhetem még egész terjedelmében, Deo
juvante.
Ezzel még nem volt vége a hétfői nap tárgysorozatának; este rendkívül látogatott gyűlést tartottak a
mértékletességi ügyek megbeszélésére, hangsúlyozva az
alkohol által világszerte okozott pusztításokat. Egy angol
úr pedig művészi laterna-képekben mutatta be a C. E.
egyletek munkáját, életét, tagjait, a mint a fotográfus
megörökítette a világ minden részében.
Hasonló módon elfoglalt nap volt a keddi. A módszerek iskolája tovább folyt; témái, ha lehet, még érdekesebbek voltak, mint előtte való nap. Sauvin genfi ref.
lelkész a házi áhítatosságról beszélt, meggyőzően kimutatva, hogy nem lehet jóvávaló ker. munkás az, a ki
odahaza, titkos szobájában nem szokott gyakran az ő
Istene előtt leborulni. Egy másik szónok arról értekezett,
hogy a lelkészek és a ker. szövetségek hogyan támogathatják egymást kölcsönösen.
A „school of methods" mellett az internaczionális
gyűlések is tovább folytak. Az előző nap tárgyának
folytatásául arról volt ma szó, hogy: Mivé tesz bennünket Jézus? Gyönyörű szépen fejtették ki az egyes
szónokok, hogy: 1. bibliás emberekké, 2. imádságos
emberekké; 3. hivő emberekké tesz bennünket a Krisztussal való közösség. Vaskos füzet lenne belőle, ha ezeket
az érdekes beszédeket egészen leírnám.
A keddi nap arról is nevezetes még, hogy minden
nemzet külön nemzeti gyűlést tartott ezen a napon. Mi
magyarok is egybegyűltünk; meghánytuk-vetettük a mi
állapotainkat, s alázatos imában ajánlottuk fel magunkat
eszközökiil Istennek az ő országa terjesztésében, kezet
adtunk egymásnak arra, hogy komolyan vesszük idahaza
a mi szentegyházunk ügyét.
A teljesség kedveért megemlítem, hogy aznap délután az evang. ifjúsági egyletek központi bizottsága
látta vendégül a küldöttségek vezetőit, a hol szíves
beszélgetésben töltöttünk egy órát.

Estére maradt a „.fogadástételi óra", a mi a ker.
szövetségeknekspecziálitása. Arravaló ez, hogy a tagokat
ker. kötelességeik tudatára ébressze ; ilyenkor elkötelezik
magukat az Úrnak, az ő igéjének szorgalmas olvasására.,
buzgó imádkozásra s egyúttal szorgalmas ker. munkára.
Egymásután álltak fel a nemzetek s tették meg fogadásukat, többnyire egy találó: bibliai vers alakjában. Ez
volt kétségen kivül az egész konferenczia legünnepélyesebb órája, s a mi igen jól esett, az az volt, hogy a
vezetőkön . meglátszott, mennyire komolyan szívükön hordozzák azt az ügyet, a melyet képviselnek.
Szerdán, augusztus elsején, a konferenczia utolsó
napjára virradtunk. Ez is felette mozgalmas napnak
Ígérkezett. A „módszerek iskolája" egész sereg- meg- ;
lepetéssel szolgált. Bleoher berlini lelkész például azt
fejtegette, hogy milyennek kell lenni a szövetségesek
társadalmi életének? Bizony, mondotta, nem sokat ér & .
szép beszéd, ha az élet nem felel meg annak! Miss
Elsie Fisk a gyermekgyűlések vezetéséről értekezett;
beszédét oly szellemes megjegyzésekkel, anekdotákkal >
fűszerezte,- hogy zajos tapsot aratott vele. Miss Travis,*
egy amerikai hölgy, ugyancsak a gyermekgyűlések rej>
dezéséről, gyermekszövetségek organizálásáról szólott. A
következő szónok igen érdekesen hívta fel a" figyelmet arra, hogv mint lehet a gyermekek által szüleiket is az.
Úr szolgálatára megnyerni. Sóhajtva gondoltunk: mi magyarok arra, hogy mikor kerül ilyen témák tárgyalására
a sor minálunk?
;>
A hivatalos gyűlések tárgya pedig, az előző napoknak kiegészítéséül, ez volt: „Mit tegyünk mi a Krisztusért?" Felelet: 1. Legyünk bizenyaágtevői a családban. 2. Legyünk szolgái az egyházban, 3. Legyünk katonái
a világban.
• .
j
:. ;:íH:Felette érdekes volt az a kis gyűlés, a melyet:
lelkészek számára tartottak, az -.utolsó nap, délutánján.
Rev. Dubois, az elnök, hangsúlyozta,' hogy mennyire
fontos az, hogy a lelkész maga álljon a gyülekezetében
levő evangéliomi mozgalmak élére. Persze ehhez az kell,
hogy az illető lelkész álljon szívvel-lélekkel a Krisztus,
szolgálatába. Kiemelte továbbá, hogy a C. E; szövetségek kifejezetten mindig az egyház keretén belül, működnek; ezek az egyletek csak eszközök annak a nagy
czélnak szolgálatában, hogy az egyház tagjai élő tagok
legyenek. Igen élénk vita indult meg erre, melynek
folyamán sokan előadták e téren tett tapasztalataikat.
Kitűnt, hogy Amerikában, Angliában s más országokban
a lelkészek legnagyobb része , már felismerte; v a ;p. E.
mozgalomnak egyházépítő hatását, s a lelkészek örülnek,
ha a mozgalom gyülekezetükben megindul; eszükbe sem
jut, hogy szektáskodást lássanak a dologban. A felszólalók, — valamennyien kiváló lelkészek, — bizonyságot
tettek róla, hogy soha jobb eszközt nem találtak a
híveknek egyházukhoz való kapcsolására, mint épen a
keresztyén szövetségi munkát. : : , ,,
.
•
A konferenczia tárgysorozata ezzel ki is merült.
Este még mindnyájan találkoztunk, a nagy Butiyieut
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Electoral-ban, közös vacsorán. Megható volt itt látni a
szövetségesek ragaszkodását a világszövetség elnökéhez,
dr. Clarkhoz. Az istenes amerikai lelkipásztor mélységes
imában búcsúzott el tőlünk, a viszontlátás reményében.
Ez ember által nagy dolgot végzett az Úr s még többet
fog végezni kétségkivül.
Ez az ember ahhoz a nemzethez tartozik, a mely
a st.-franciskói katasztrófa után büszkén kiáltotta oda a
bámuló világnak, hogy nem kell neki senki segítsége,
magunk építjük fel a várost, szebbé, mint volt! És ennek
a nagy népnek fiai, Clarkkal élükön, érdeklődnek irántunk, magyarok iránt, érdeklődnek, mert szeretnek bennünket, szeretnek, hátsó gondolatok nélkül. Nem akarnak belőlünk gyarmatot csinálni, nem akarnak leigázni,
hanem testvéri kezet nyújtanak, hogy segítsenek nekünk
meggyőzni a mi legnagyobb, legveszedelmesebb ellenségeinket, a mi bűneinket, hitetlenségünket és közönyösségünket. Mert kétségtelen, hogy Magyarországon sok a
fényes tehetség, jobban mondva sok az Istennek kiváló
adománya; de nagyon sok a bűn, a mulasztás, a nemtörődömség, azaz nagyon rosszul használjuk az Isten
becses adományait.
A keresztyén szövetségek felvették a harczot ezzel
a félelmes ellenséggel; felvették már Magyarországon
is. Harczosaik száma itt még kicsiny; de a fegyver,
mellyel küzdenek, győzhetetlen: az evangéliom az.
Láttam, hogy a genfi gyűlésen hogy gyúltak lángra
a szívek; láttam, hogy egyik-másik kicsinyhitű magyar
delegátus hogyan tett szent fogadást az Úr munkájának
itthon való végzésére; s ha a genfi gyűlésnek más
látható eredménye nem lett volna is, ez a haszon, meg
azoknak az apostoli lelkű külföldi testvéreknek résztvevő szeretete garanczia nekem arra, hogy Magyarországon hasad az evangéliom hajnala.
Kováts

Lajos.

RÉGISÉG.
Adatok a heidelbergi egyetem m a g y a r országi hallgatóinak névsorához,
(Folytatás és vége.)

Collegium VIII. Disputatio XIX.
De fugiendo papatu. Respondente Martino Sylvasi
Ungaro. 1. August. 1617. - Pareus CT II. 3 7 2 - 3 7 8 .
Collegium VIII. Disputatio XX.
Continuatio de fugiendo papatu. Respondente Thoma
B. Tisza-Betsino Ungaro. 9. August. 1617. — Pareus
CT II. 373—376.
Collegium VIII. Disputatio XXII.
De perseverantia sanctorum in fide. Respondente
Basilio B. Barzasi Ungaro. 23. Aug. 1617. — Pareus
CT II. 3 7 8 - 3 7 9 .

Collegium VIII. Disputatio XIV—XXIV.
De missa papistica fugienda et tollenda. Respondente Michaele H. Szepsi Ungaro. 26. Sept. 1617. —
Pareus CT II. 3 8 1 - 3 8 2 .
Collegium VIII. Disputatio XXV.
De judice controversiarum circa religionem. Respondente Johanne Mischolcino Ungaro. 4. Octob. 1617.
— Pareus CT II. 3 8 2 - 3 8 5 .
Collegium VIII. Disputatio XXVI.
De votis, et de juramentis novi testamenti. Respondente Stephano D. Szyleszao. 11. Octob. 1617. —
Pareus CT II. 3 8 5 - 3 8 6 .
Ebből a hosszú sorozatból egyesegyedül csak
Berényi Mátyásnak „De sacramentis in genere et de
baptismo" cz. disputatiója van a RMK III. kötete 351.
lapján 1192. szám alatt följegyezve, a többi mind elvan
mellőzve.
És kimaradt belőle egy nagy csomó más külföldi
egyetemeken járt deákjaink dolgozatai közül is. íme
hogy csak igen szűk körből, csupán két gyűjteményből
hozzak fel példákat. A pápai református főiskola könyvtárának díszesen kiállított jegyzékében a gondos szerkesztő ilyen ismeretlen unicumul jelöli meg a következő
műveket,:
Szatmárnómethi Mihály: Theologia philosophiae
domina, seu disputatio theologica ostendens philosophiam
non posse esse seripturae sacrae interpretem. Franekerae, stbb.
Ugyanennek a műnek: Pars altéra. Franekerae, stbb.
Bátorkeszi Szegi János: Disputationis theologicae
bipertitae pars príma. In qua dubia quaedam circa materiam calicis eucharistici Choqueti ord. Praed. suborta
proponuntur. Lugdun. Batav., 1672.
Ugyanennek a műnek: Pars secunda. Lugdun.
Batav., 1672.
De nem találni a RMK III. kötetében ezeket sem:
Gyöngyösi István: Disputatio theologica de perfectione seripturae sacrae. Genevae, 1677.
Gyöngyösi István: Disputatio theologica de authoritate seripturae sacrae. Genevae, 1677.
Komáromi Csipkés György: Disputatio de bis mortuis. Gorinchemi, 1679. Voetius Gisbertusnak Tractatus
duo cz. műve után nyomtatva.
Vannak ilyenek a Ráday-könyvtárban is Budapesten. Szerencsés kezű rendezője, a még rendezetlen könyvtömegből csak úgy találomra kihúzván egypár kötetet,
ezeket mutatta:
COLLEGII TERTII In Augustanam Confessionem
DISPUTATIO
XVIII.
continens ANTIOESIN ARTICVLI VII. De Ecclesia, Et in specie De argumentis ex
Seriptura desumtis: quibus Becanus defendere satagit,
Ecclesiam visibilem deficere, vei errare non posse in
fide, Proposita In Electorali Academia VVittebergensi,
PKAESIDE
JACOBO MARTINI S. S. TH. Doct. &
Profess. Publ. Primario, Facult. Theol. Seniore, ac Tem-

pli Arcis Praeposito, RESPONDENTE
JOSEPHO
ALAUDA, Leutschov. Ungaro. In Auditorio Collegii
Veteris Ad diern 191 Aug. WITTEBERGAE,
Typis
Haeredum SALOMONIS AUERBACH, Acad. Typogr.
ANNO M DC XXX. 4r. A - D 2 = 14 lev.
Ajánlja: Bedeghi Nyári Istvánnak, Szabolcs vármegye főispánjának stb., patrónusának; továbbá M.
Zabeler Péternek, az 5 felföldi sz. kir. város és a hozzájok csatlakozott egyházak superintendensének, lőcsei
lpnak, — Alauda Bertalannak, lőcsei tót lpnak, atyjának, — Janki Jánosnak, Nyári István udvari papjának,
kisvárdai lpnak.
DISPUT ATIONUM ADVERSUSPONTIFICIOS DECIM A TÉRTIA
De PRIMATU ROMANI PONTIFICIS,
EXHIBENS THE SIN CATHOLIOAM, Quam Divini Numinis ope SUB PRAESIDIO
CHRISTIANl DEEIERI
S. Theol. D. & Profess. Publ. EXAMINI
PUBLICO
Subjicit ADAMUS KYS, Sarvarino-Ung. Ad diem 25.
Januarij. In Auditorio Majori. REGIOMONTI, TYPIS
REUSNERIAN1S, ANNO M. DC. XLYII.
DISPUT ATIONUM ADYERSUS PONTIFICIOS
TR10E SIMA QUARTA DE COMMUNIONE SUB UNA
SPECIE, Exhibens THESIN & ANTITHESIN, Quam
Deo favente PRAESIDE
CHRISTIANO DREIERO, S.
Theol. D. & Prof. Publ. Primar. h. t. Decano, Publicé
ventilandam proponit JOHANNES CANCRINUS Prandorfio Ungarus. Ad diem 1. Augusti horis antemeridianis
In Auditorio Majori. REGIOMONTI, Typis JOHANNIS
REUSNERI, ANNO CIO IOC LVIII.
E két utóbbi dolgozat külön-külön czímlevéllel,
Kisé külföldieknek ajánlva, Dreier Chr., Disput. adversus pontif., Regiomonti, 1661. 4r. kiadványában; amaz
a 293—318. 1., emez az 1055—1100. 1.
De csúszott be a RMK III. kötetébe idegen tudós
műve is. Ott találjuk p. a 312 lapon 1056. sz. a. Fegyverneki Izsák Enchiridion locorum communium theologicorurn-a 1608. évi genfi kiadásának feltüntetve Marleratusnak Thesaurus s. scripturae-ját, a melyet javítva
és bővítve az a Feugveraeus Vilmos adott ki, a kinek
a neve Összecseng ugyan a mi Fegyvernekinkével, de
a ki ezzel egyáltalában nem azonos. Jöclier Lexicon-a
szerint ugyanis Leidenben volt theol. professor és 1613ban hunyt el. Műve tehát nem való a mi EMK-unkba.
A RMK III. kötetének apró hibáival nem bíbelődünk, csak például hozunk fel — nem is többet, csak
kettőt. A 359. lapon az 1217. szám alatt a Szikszai
Istvánt megverselő Michael S. Újhelyi (?) magyarul S.
Újhelyi Mihálynak van nevezve, és így nevét Sátoraljaújhelyinek olvashatni, holott az ő S betűje Szabót jelent.
Heidelbergben a theologusok anyakönyvében Sartoris
néven van bejegyezve. A 414. 1. 1399. sz. a. Nicolao
Archino-nak van nevezve az a magyar deák, a ki Frankfurtban az egyetem anyakönyvében Nicolaus B. Arki
néven van bejegyezve. Az e fajta apró-cseprő hibákat
1

A vitatkozás n a p j a : 19 tentával van beírva.

az ilyen óriás munkánál végképen elkerülni csaknem
teljességgel lehetetlen. De rá kell a felhozottak kapcsán
mutatni arra, hogy nagyon jól tenné a Magyar könyvszemle, ha a RMK e III. részéhez minél előbb megkezdené a pótlásokat nagy sorozatokban közölni és így
előkészítené ennek is a második bővített és javított kiadását.
Ezekre és ilyenekre gondoltam, a mikor a Prot.
Szemlében az elül említett közleményre találtam.

IRODALOM.
Előfizetési hirdetés. E héten jelenik meg „Agenda,
azaz szertartási beszédek és imák" czímű könyvem, mely
a zsinat által elfogadott „Istentiszteleti rendtartásnak",
a rendkívüli istentiszteleti cselekményekre vonatkozó
§-ainak figyelembe vételével készült. Az első szakasz
tartalmaz: 7 keresztelési, 22 úrvacsoraösztási agendát,
illetőleg beszédet és imát; a második szakasz: 2 konfirmácziói agendát, illetőleg beszédet; 1 egyházunkba
belépőhöz intézendő beszédet; 3 egyházkelési, 7 esketósi és egy lelkészbeiktatáskori beszédet, a megfelelő
imákkal; 6 temetési beszédet és imát; a harmadik szakasz 1 templomszentelési, 1 harangavatási, 1 egyházi
szerek felavatásakori, 1 zászlóavatási beszédet. A Függelékben közlöm a zsinat által elfogadott „Istentiszteleti
rendtartást"; az eskümintákat, valamint a konvent 1895-iki
Tájékoztató utasítását. Az egész könyv mintegy 18 ívre
terjed s ára fűzve 4'50 K, vászonkötésben pedig 5 K.
Előfizetni lehet alulírottnál vagy Kókai Lajos könyvkereskedőnél (Budapest, Károly-u. 2.)- Az előfizetőknek
a könyv portómentesen küldetik meg. Benkö István ref.
lelkész, Rákospalota.
Kurucz-nóták. Endrődi Sándor „Kurucz-nótá"-it,
a Rákóczi-ünnepélyek alkalmából egy koronás olcsó kiadásban adta ki az Athenaeum. Endrődinek ezek a
dalai pompásan megértetik Rákóczi korának hangulatát,
egész gondolat- és érzelemvilágát. A kuruczvilág öröme,
bánata, elcsüggedő méla búja, kitörő lelkesedése, naiv
hite ós fájdalmas humora megható hűséggel csendül ki
Endrődi gyönyörű zengésű verseiből. Az Athenaeum már
a kötet művészi kiállításával, stílszerűen illusztrált pergament borítékával is jelzi, hogy mintegy ünnepi ajándéknak szánta ezt a könyvet, melyet rendkívüli olcsóságánál fogva mindenki megvehet magának.
Rákóczi emlék. A temesvári Polatschek-féle könyvkereskedés, Szeghalmi Gyula összeállításában egy ügyes
kis füzetet bocsátott ki fenti czím alatt. A füzet az
iskolai Rákóczi-ünnepélyek programmjának teljes anyagát
magában foglalja, dalokkal, szavalatokkal, elbeszélésekkel. A füzet, népiskolai kiadása 24 fill., a polgári- és
középiskolák számára készült kiadás pedig 36 fillér.

EGYHÁZ.
Lelkészválasztások. A hódmezővásárhelyi ref. gyülekezet az úgynevezett susáni, újonnan szervezett papi
állására, meghívás útján Tereli Gyulát választotta meg
lelkipásztorává. — A vizsolyi (Abauj) ref. gyülekezet
Lükö István bódva-vendégi lelkészt, — a nagytoronyai
(F. - Zemplén) ref. gyülekezet Román Ernő miskolczi
segédlelkészt választotta meg papjává.

Lelkészi jubileum. Jancsó Lajos marosújvári ref.
lelkész, a nagyenyedi egyházmegye esperese f. hó 14-én
töltötte be hivataloskodása 25-dik évét. Gyülekezete és
tisztelői szép ünneplésben részesítették ebből az alkalomból
a derék lelkipásztort.
Templomszentelés. Szép és emlékezetes örömnapja
volt f. hó 21-ikén a gárdonyi ref. egyháznak. Ekkor volt
ugyanis renovált templomának ünnepélyes fölszentelése.
A felszentelési ünnepélyen megjelent Koncz Imre esperes
is és az úrasztalánál felszentelő imát és beszédet tartott,
mely bánatos visszaemlékezésével (ő is volt egykor gárdonyi lelkész) könnyekre fakasztotta az egész gyülekezetet. A kathedrai szolgálatot Tóth Kálmán helybeli
lelkész végezte, elmélkedvén a 84-dik zsoltár 11-dik verse
alapján amaz igék felett: „Jobb nékem egy nap a te
pitvaridban, hogynem másutt ezer nap". A templom renovácziójának költsége nagyobb részt gyűjtés útján jött
össze. Begyűlt ugyanis összesen 1833 K 76 fillér. Ebből
943 K 28 f. helyben adatott össze; 890 K 48 fillért
pedig vidéki jóakarók adományozták. Az egyház tanácsa
indíttatva érzi magát, hogy a nemes szívű adakozóknak
e helyen is leghálásabb köszönetét fejezze ki s buzgó
szívvel kérje életükre a kegyelem Istenének gazdag
áldásait.
Lelkészi értekezlet. A szigetvárvidéki ref. lelkészi
kör f. hó 16-án Szigetváron tartotta meg értekezletét,
a mely elé Seregély Dezső s.-hatvani lelkész terjesztett
be indítványt a lelkészi kongresszus megtartása tárgyában. Szerinte a kongresszus tárgyai lennének: 1-ször
az 1848: XX. t.-cz. végrehajtásának szorgalmazása;
2-szor a vallásos buzgóság fokozására irányuló intézkedések megtétele, belmisszió, énekügy, jótékony intézmények megbeszélése ; 3-szor a nagy társadalmi probléma,
a szocziális kérdésben leendő egyöntetű eljárás. Az értekezlet rokonszenvvel fogadta, mind a kongresszust, mind
annak programmját és elhatározta, hogy a Hódmezővásárhelyen megtartandó értekezleten Peti Lőrincz bürüsváradi
és Seregély Dezső s.-hatvani lelkészek által képviselteti
magát. Kiss Tamás s.-viszlói lelkész indítványára kimondták, hogy a kör belép a M. Prot. Irodalmi Társaságrendes tagjai közé.
A barsi egyházmegye lelkészi kara f. hó 18-án,
Ujbarsban tartotta meg értekezletét. Legelőször is istentiszteletet tartottak, a melyen Kiss Gyula v.-ládányi
lelkész imádkozott és.^prédikált. Á gyülekezet jelenlétében Varannay Lajos elnök nyitotta meg az értekezletet ; utána pedig Birtha József lévai lelkész szólott
sérelmeinkről és teendőinkről. Felmutatta azokat a jelenségeket, a melyek a klerikalizmus előnyomulását mutatják, s felhívta, mind a lelkipásztorokat, mind a híveket
az ezek ellen való küzdelemre és az egyházi élet belső
erősítésére. Közének és a gyülekezet távozása után
hivatalos formát öltött magára az értekezlet, hogy a
lelkészeket illető ügyeket megbeszélje. Ilyen ügy volt
a lelkészi kongresszus kérdése, a melyre nézve helyeslésüket fejezték ki s egyszersmind Bihari Kálmán főjegyzőt és Birtha Józsefet küldötték ki képviselőkül a
megtartandó kongresszusra. Tárgyalás alá került a tanári
fizetések rendezésére vonatkozó miniszteri tervezetnek
a szerzetes tanárok és a szerzetes tanítónők fizetéskiegészítésére vonatkozó része is. A miniszter szándékát,
a melynek nem országos törvény képezi az alapját, sérelmesnek minősítették s kijelentették, hogy ebben a
tekintetben teljesen magukévá teszik a pápai tanárok
álláspontját. Végül kimondta az értekezlet, hogy minden
lelkész tartsa kötelességének gyülekezetében nőegyletet,

vagy protestáns otthont, vagy olvasókört alakítani s
hetenként vallásos estélyeket tartani. Munkájáról pedig
minden lelkész tegyen jelentést a tavaszi értekezlet elé.
Az erdélyi szász ev. egyházkerület f. hó 30-án
tartja meg közgyűlését Nagyszebenben. A gyűlés legfőbb
tárgya a dr. Müller Frigyes lemondásával megüresedett
püspöki szék betöltése lesz. A nagyszámú jelöltek között,
a mint értesülünk, a legtöbb kilátása dr. Teutsch Frigyesnek és dr. Herfurth Ferencznek van.
A tiszavidéki ev. lelkészi értekezlet Sátoraljaújhelyben tartotta meg gyűlését, Révész János nagybányai
lelkész elnöklete alatt. Áz értekezlet előtt a megjelent
lelkészek úrvacsorát vettek, a melyet Korbély Géza
sátoraljaújhelyi lelkész osztott ki, Paulik János nyíregyházai lelkészszel együtt. Révész János elnöki megnyitója
után Timkó György sókuti lelkész tartott felolvasást
azokról az idegenszerűségekről, a melyek a felvidéki
ev. gyülekezetek istentiszteletében találhatók. A felolvasó
sajnálattal mutatott reá, hogy több pápista szokás és
gyakorlat csúszott be ezeknek a gyülekezeteknek az
életébe, a miért valóban szükség volna a liturgia egységesítésére. A felolvasás nyomában kelt eszmecsere a
lelkészek azon meggyőződését tolmácsolta, hogy bár
szükség van az istentisztelet egységessé tételére és az
idegen szokások kiküszöbölésére, de azért óvakodni kell
attól, hogy az istentisztelet kedélyi eleme megcsonkíttassék. Áz elnök indítványára kimondta az értekezlet,
hogy lelkészi egyesületté alakul át. Végül Paulik János
számolt be az egyházmegyei lelkészi könyvtár anyagi
ügyeiről.
A hevesnagykunsági ref. egyházmegye folyó hó
11-én Kisújszálláson tartotta meg őszi közgyűlését,
Györy Lajos esperes és dr. Tóth János államtitkár,
egyházmegyei gondnok elnöklete alatt. A gyűlést megelőzött istentiszteleten Nagy István kisújszállási lelkész
imádkozott, A gyűlés megalakulása után az esperes
bejelentette, hogy néhai Dorogi Lajos volt esperes síremléke elkészült és leleplezésre vár. Erre a temetőbe
vonultak ki a gyűlés tagjai, a hol Jákó Balázs t.-burai
lelkész mondott avató beszédet. A gyűlés után tartott
ebédnél Tóth János gondnok megnyugtató kijelentéseket
tett a prot. egyházak állami dotácziója felől.
Újabb kiküldetés az amerikai magyar reform,
gyülekezetek érdekében. A mint az amerikai Heti Szemlében olvassuk, a konventi elnökség újabban Bede László,
máramarosszigeti reform, főgimnáziumi tanárt küldte ki
Amerikába, azzal a megbízással, hogy úgy a magyar
egyházmegye ügyeit illetőleg, mint az egyes gyülekezeteknél végleg rendezze azt, a mi még rendezésre vár.
Az újabb kiküldött október 12-én már meg is érkezett
Newyorkba. — Ez a hír, megvalljuk, meglep bennünket. Nem abban a tekintetben, hogy a tény felől csak
az amerikai sajtó útján értesülünk, mert megszoktuk
már, hogy az amerikai ügyek felől a hazai egyházi
sajtót nem tájékoztatják a vezetők, daczára annak, hogy
ezt már több ízben kértük. De meglepő a hír azért,
mert nem tudjuk megérteni, hogy gróf Degenfeld József
kétszeri útja és dr. Antal Géza kiküldetése után még
mi szükség van egy újabb egyénnek, pláne egy gimnáziumi tanárnak a kiküldetésére. Kijelentettük már, hogy
az amerikai magyar ref. egyházmegye anyagi segélyeztetése kérdését nem kívánjuk kutatni. Azt azonban jogosan elvárhatja a hazai anyaegyház, hogy a szervezés
és az egyházmegyének a hazai egyházhoz való viszonya
tekintetében tájékoztatást nyerjen. Csak nagyjában tudjuk, hogy mit végzett gr. Degenfeld; arról pedig, a

mit Antal Géza végzett, egyáltalában nem tudunk semmit. Csak titkolózás és homály jellemzi az egész amerikai ügyet, a mi pedig épen nem válik annak előnyére.
Ismételten kérjük tehát a konvent elnökségét, hogy
támasszon már egyszer világosságot ebben a homályosságban !
A dunamelléki ev. ref. egyházkerület lelkészeihez. Egész országunk népe élénk örömmel és hazafiúi
lelkesedéssel várja azt a napot, melyen II. Rákóczi Ferencz dicső emlékű fejedelmünknek, és nemzeti szabadságharczaink másik hősének, Thököly Imrének s ezek
híveinek kétszáz év óta idegen földben feledett hamvai
az édes haza földébe pihenni megtérnek. A nemzeti és
vallási, lelkiismereti szabadság ezen nagy bajnokainak
hazatérése napja ünnepnapja lesz egész nemzetünknek.
Méltó, hogy az ünnepben a magyar reformált egyház
méltó kifejezést adjon hálás érzelmeinek. Felhívom ennélfogva egyházkerületünk közönségének figyelmét ez ünnepre ; a lelkész urakat különösen felkérem olynemű intézkedések megtételére, hogy e nemzeti ünnep tartalma,
czélja, jelentősége minél mélyebben hassa át a lelkeket.
Folyó hó 28-án, egyébként is azonos jelentőségű ünnepünkön, a reformáczió emlékünnepén, kössék össze tanításaikban a két czélt: a nemzeti és vallási szabadságunk
hősei iránt való kegyeletes megemlékezést, és mindenek
felett a buzgó hálaadást az isteni kegyelemnek e választott férfiúk munkáiban és önfeláldozásukban lett megnyilatkozásáért. Ezék. XXXVII: 1—14. Illendőnek tartom, hogy f. hó 28-án és 29-én délben 12 órától 1 óráig
a harangok szóljanak, valamint azt is, hogy a törvényhatóságoknak már ez érdemben tett rendelkezéseihez
képest f. hó 29-én a tanító urak az iskolákban Rákóczi
Ferencz küzdelmeiről, hazaszeretetéről, s a mostani ünnep
jelentőségéről szóljanak és tanítsanak, s ennek befejeztével az egész napra szünetet engedjenek. Kunszentmiklós, 1906. október hó. Baksay Sándor, püspök.
I S K O L A .
Igazgatóválasztás. Dr. Meczner Sándor, a sárospataki főiskola akadémiai és közigazgatója, lemondott
állásáról. Helyébe az akadémiai szék, a folyó iskolai év
tartamára, Nóvák Lajos theol. akadémiai tanárt bízta
meg az akadémiai és a közigazgatói teendők ellátásával.
Rendkívüli lelkészképesítö vizsgálatok. A tiszáninneni ref. egyházkerület sárospataki theologiai akadémiáján f. hó 16—18. napjain folytak le, Kun Bertalan
püspök és Ragályi Béla helyettes-főgondnok elnöklete
alatt a rendkívüli lelkészképesítő vizsgálatok. Az első
vizsgálatra 13 jelölt és egy javító állott, a második vizsgálatra pedig egy jelölt és két javító. A második vizsgálatra állottak mind megnyerték az oklevelet; az első
vizsgázók közül azonban két jelölt javításra utasíttatott.
A tanári fizetések rendezése. Az Országos Középiskolai Tanáregyesület kérvényben fordult gróf Apponyi
Albert kultuszminiszterhez a tanárok fizetésének rendezése dolgában. A kérvényt Beöthy Zsolt elnök és
Néyyessi László főtitkár adta át a miniszternek. A tanárok
arra kérik a minisztert, vessen véget annak az igazságtalan állapotnak, hogy a tanárok fizetésének dolga ma
is rendezetlen, holott az összes állami tisztviselőké rendezve van már. Az állami tisztviselőknél életbe léptetett
pótlékrendszer csak a tisztviselők helyzetén segített, a
tanárokén azonban rontott, mert míg előbb a kilenczedik
fizetési osztály második fokozatába nevezték ki a tanárokat, most a harmadikba nevezik ki. A miniszter megígérte, hogy személyesen foglalkozik a tanárok kívánságá-

val és mindent megtesz értük, a mi módjában és hatalmában van.
Tanítóköri gyűlés. A belsősomogyi ref. egyházmegyei tanítóság Balatonvidéki köre f. hó 10-én tartotta
meg őszi értekezletét Bálványoson, Szenyéri István szóládi tanító elnöklete alatt. A kör jegyzőjévé ifj. Jámbor
Lajost választotta meg. Ugyancsak Jámbor Lajos tartott
felolvasást „Tankönyveink s tantervünk hibái és hiányai"
czímmel. Csurgai Lajos könyvtárnok a könyvtárról beterjesztvén számadását, tisztéről való lemondását jelentette
be, mit az értekezlet elfogadott s ú j könyvtárnokává
Jámbor Dezsőt választotta meg. A tavaszi értekezlet
helyéül Csepely jelöltetett ki.

EGYESÜLET.

~

A budapesti Bethlen-Gábor-Kör és a budapesti
ref. theologia ifjúsága október hó 31-én, a reformáczió
389-dik évfordulóján, este 6 órakor emlékünnepet rendez
a budapesti ref. főgimnázium dísztermében (IX. Lónyayutcza 4/c. II. em ). Műsor. 1. XLVI. zsoltár. Az Isten a
mi reménységünk. Énekli a közönség. 2. Imádkozik
Szabó Zsigmond. 3. Megnyitja az emlékünnepet Maday
Gyula. 4. Luther: Költemény- írta és előadja Oyökössy
Endre. 5. Emlékbeszédet mond Hamar István, ref. theol.
tanár. 6. Részletek a „Varázsfuvolá"-ból. Énekli Venczel
Béla, a m. kir. Operaház tagja. Zongorán kiséri Nemes
Elemér, segédlelkész. 7. Bezárja az emlékünnepet Oöde
Lajos. 8. Imádkozik Darányi Mihály. 9. XXIII. zsoltár.
Az Úr énnékem őriző pásztorom. Énekli a közönség.
A Magyar Prot, Irodalmi Társaság, miután a
hajdúböszörményi ünnepélyek a jövő tavaszra halasztattak
el, adminisztratív ülését november hó 8-án Budapesten
fogja megtartani, a jövő évi költségvetés megállapítása
és a [kiadványok tekintetében való intézkedések megtétele végett. A díszgyűlés majd tavasszal, a hajdúböszörményi ünnepélyek alkalmával fog megtartatni. A budapesti adminisztratív gyűlésre kedvezményes vasúti jegyek
nem fognak kiadatni.

GYÁSZROVAT.
Borzsovai Kóródy Sándor, a mármarosszigeti ref.
jogakadémia tanára, a beregi ref. egyházmegye világi
tanácsbirája, hosszas szenvedés után, f. hó 18-án, 64 éves
korában elhunyt Mezőkászonyban. Mint ügyvéd, mint
megyei tisztviselő s utóbb mint jogtanár szép nevet
szerzett magának.
Legyen áldott emlékezete!

KÜLÖNFÉLÉK.
Az orvostudománynak világszerte sokatigéro renaissance-át látjuk rohamosan fejlődni egy új gyógymódban, mely egyszerűsége, czélszerűsége és kiváló
sikerei által ma már, mint legbiztosabb és legjobb gyógymód van elismerve. Ez a gyógymód a hemopatia vagyis
vérgyógyítás, mely a képzelhető legszebb gyógyeredményekkel lesz alkalmazva köszvény, görvélykór, asztma,
szív-, vese-, gyomor- és bélbajokban, súlyos idegbántalmak (neurasthenia, paralysis, tabes) és makacs bőrbetegségek eseteiben. A több ezrekre menő gyógyult, mint
lelkes apostol terjeszti ezen gyógymód kiválóságát, mely
eredményeiben tökéletesebb és tartósabb, mint bármely
fürdő vagy intézeti kezelés. Ezen gyógymód megalapítója
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki most kezdi őszi kúráit.

Mindazon betegeknek, kik a fent felsorolt bajok egyikében szenvednek, őszintén ajánljuk ezen orvos tanácsát kikérni, ha a nyár folyamán betegségükből ki nem gyógyultak Dr. Kovács J. orvos úrnak Budapesten, V. ker.
Váczi-körút 18. szám, I. em. alatt van a gyógyintézete
(csak bejáró kezelésre), hol naponta 9—1 és 3—6-ig
fogad betegeket, de meghívásra betegeket látogat a fővárosban és vidéken is. Mindazok, kik nyáron ki nem
gyógyultak, el ne mulasszák ezen gyógymódot alkalmazni. mely visszaadja egészségüket.
Egyházi szentedények, úrvacsora-kelyhek, keresztelő kannák és medenczék, borkancsók, oltári gyertyatartókból dús raktárt rendezett be Polgár Kálmán
budapesti müötvös (üzlete YII. ker., Erzsébet-kőrút 29.
szám) és az ""érdeklődő lelkész urak kívánságára stílszerű rajzokkal, tervezetekkel és költségvetéssel díjtalanul szolgál.

A megválasztandó tanár kötelezett tagja lesz az
országos tanári nyugdíjintézetnek s állását 1907 január
1-én elfoglalni köteles.
Hódmezővásárhelyen, 1906. okt. 24.
Pap Imre
lelkész, az egyháztan ács
elnöke.
Felelős szerkesztő : H a m a r István.

NYILTTÉR.

Salvator

Természetes

vasmentcs

£ithion-forrás
icitünrt hatágú

vese-, hólyag-, rheum*-,
fa k ö s z v é n y bán t a l m a k n á l , v i z e l e t i n e h é z s é g e k n é l , e z u k o r b e t e g s é g e k n é l , a l é g z ő - é« e m é s z t é s i s z e r v e k h u r u t a i n á l .
Salvator-forr át igazgatósága
Eperjest*-

P Á L Y Á Z A T O K .

forrás

Pályázati hirdetmény.
A magyarországi ev. ref. egyház egyetemes konventjének közvetlen fenhatósága alatt álló s az Északamerikai Egyesült-Államok területén működő amerikai
magyar református egyházmegyében több egyházközség
lelkészi állása vár betöltésre. Felhivatnak mindazon lelkészek és lelkészjelöltek, kik az amerikai magyar református egyházmegyében lelkészi állást elfoglalni hajlandók,
hogy ezen szándékukat személyes körülményeik, nyelvismeretük (az üresedésben levő mount-carmeli egyházban
a tót nyelv ismerete is kívántatik) stb. ismertetése mellett
a konvent alulírott világi elnökéhez (Budapest, II. Birnbóutcza 7. sz.) 1906. november 15-ig küldjék be.
Tájékoztatásul megjegyeztetik, hogy a lelkészi
állások szabadlakáson és stólán kivül általában 900 dollár
évi javadalommal vannak egybekötve, s hogy a lelkészek
amerikai szolgálatuk ideje alatt is tagjai maradnak a
lelkészi nyugdíj- és özvegy-árva-gyámintézetnek.
Budapest, Miskolcz, 1906. október 10-én.
A magyarországi református egyház egyetemes konventjének elnöksége :
Br. Bánffy Dezső,
Kun Bertalan,
főgondnok, világi elnök.

püspök, egyházi eluök.

szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.
Kívánatra telítésnélküli töltést ls szállít a

Szí. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán.

SZT. LUKÁCS-FÜRDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.

Téii

fiírdökúra

a SZENT- LUK ÁCS-FÜRDÖBEN.
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszapborogatások, mindennemű thermális-fürdök, vízgyógykezelés,
massage. Lakás és gondos ellátás. — C s ú s > , k ö s z v é n y - ,
i d e g - , b ő r b a j o k gyógykezelése és a téli fiirdőkúra felől ki=
merítő prospektust küld ingyen a ' .

Szt,-Lukács-fürdö igazgatósága Budapest-Budán.
Pályázat.
A hódmezővásárhelyi ref. egyház a főgimnáziumnál
megürült latin nyelvi és történelmi tanári székre ismét
pályázatot hirdet, melyre — a pályázók képesítettsége
szerint — rendes vagy helyettes-tanárt választ az egyháztanács.
Csak ref. vallásúak pályázhatnak.
A megválasztott rendes tanár fizetése lesz 2400 K
törzsfizetés, 500 K lakáspénz, 200 K ötödéves korpótlék;
a helyettes-tanáré 1600 K törzsfizetés és 200 K lakáspénz, a gimn. pénztárából évnegyedi előleges részletekben.
A rendes tanár egy évi sikeres működés és kifogástalan magaviselet után állandósíttatik.
Folyamodni lehet a pályázók életkorát, vallását és
végzett tanulmányait, képesítését és katonai szolgálatát
bizonyító oklevelek s orvosi bizonyítvány — és ha nős
az illető: esketési anyakönyvi kivonat — alapján, alulírott elnökséghez decz. l-ig beterjesztendő kérvényben.

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk.

HIRDETÉSEK.
H a r m ó n i u m o k a t
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA
Budapest, VIII., József-körút 15.

Pianók.

Piag;ir;ók.
Tanerőknek s leikészeknek külön százalékengedmény.

Árjegyzék ingyen
és bérmentve.
Részletfizetés engedélyezve.

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti
állomásig.

Torony-órák
p a l o t a - , v á r o s h á z i , gyári, l a k t a n y a - ó r á k b e r e n d e z é s é t a legelőnyösebben eszközli

NIÜLLER

JÁNOS

MAJER KAROLY

utóda

Budapest, VII., Csömöri-út 50.
Első magyar óragyár gőzerőberendezéssel.

Képes

(Saját ház.)
árjegyzékek, költségjegyzékek ingyen.

Országh Sándor
orgona- és
harmoniumgyáros
cs. és kir. udvari szállító
R.-Palota (Budapest

Az 1885. évi kiállításon «Nagy díszoklevél)) és
«Ferencz-József lovagrenddel)), az 1904. évi veszprémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és elismerés.
Készít kellemes és tömör hangú, legjobb és legújabb rendszerű orgonákat. Elvállal javításokat
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben vannak. Szolid munka és jutányos árak. Áz orgonák
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy
a gyár alapítása óta 400-nál több ú j orgona lett
megrendelve és készítve.

Árjegyzék és részletes
díjmentesen

Nagy tiszteletű

A bécsi zongorakészítők
első iparszövetkezete.
Legnagyobb gyári raktár
Budapesten,
IV., K r i s t ó f - t é r 7 .

*

Lelkész

tervezet kivánatra
küldetik.

úr!

Van szerencsénk értesíteni, hogy most jelent meg a
Révész Bálint által írt, Szoboszlai Pap István által kibocsátott
és legújabban kiváló egyházi írónk, S. Szabó József által átdolgozott kiadása a

KONFIRMÁCZIÓRA ELŐKÉSZÍTŐ KÁTÉ-nak.
Budapesti I g a z g a t ó :

Czeczelits János.

Dús választék hangversenyzongorákban angol mechanikával, rövid szalon-, piccolo- é s Mignon-zongorák, pianino
é s harmoniumokban. Zongorakölcsönző-intézet. Zongorahangolások é s javítások pontosan eszközöltetnek.
W

mellett)

Alapíttatott 1861-ben.

G y á r t e l e p : Béos, I V . , K l a g b a u m g a s s e 3 .

Tfí^v
Orgonaépítési mű.intézet.

R i e g e r Ottó
villamos gépekkel berendezett c s . és kir. udvari orgonagyára

Budapest, YII., Garay-utcza á8.
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Ferencz József-rend lovagja.
A párisi és béesi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
csörendszerű (pneumatikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 30 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását mérsékelt árban elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kivánatra díjmentesen.

ÁRA 3 0 FILLÉR.

Ez a hasznos és idvességes tudományra tanító kis könyvecske 1856-ban, tehát ezelőtt épen 50 esztendővel jelent meg
először Debreezenben. A nagynevű szerző halála után bocsátotta közre későbbi kiváló püspök-utódja, az imádságos ajkú
Révész Bálint. Azóta '23 kiadást ért és sok ezer lélek ismerte
meg belőle, rövid foglalatban, a keresztyén vallás igazságait.
Ötven esztendő nagy idő Igaz, a Krisztus tudománya
tegnap ós ma ugyanaz és mindörökké ugyanaz lészen. E kis
könyv tartalma tehát, mely a Krisztus tudományáról szól, nem
változott meg De igenis nagyot haladt szép magyar nyelvünk
csinosságban, erőben és hangzatosságban. Ehhez képest kellett
a kátét átdolgozni, ú j alakba öltöztetni, a mely fontos munkával S. Szabó József, debreczeni kollégiumi tanár urat bíztuk
meg, a ki igyekezett a kátét a tanulásra könnyebbé tenni;
végül itt-ott, főként az első részben, hiányait pótolni. Lényegében azonban a káté maradt a régi. Minden t. lelkész, tanító
és katechéta ár meggyőződhetik róla, ha e könyvet növendékeinek megszerzi, hogy ennél egyszerűbb, áttekinthetőbb, világosabb és tartalmilag kifogástalanabb konfirmácziói káté magyar
nyelven ez idő szerint nem létezik. Teljesen a 12 éves gyermek
felfogásához van alkalmazva, s az evangéliomi igazságokat olyan
könnyű és érthető módon adja elő, úgy hogy azokat a kevésbé
tehetséges gyermek is felfoghatja ós megtanulhatja. Gondunk
volt arra is, hogy a káté külsőképen is megfeleljen az iskolai
legszigorúbb követelményeknek. Szóval mindenképen arra törekedtünk, hogy az átdolgozott kátéval oly könyvecskét adjunk
a t. lelkész, katechéta és tanító urak kezébe, a mellyel meg
lesznek elégedve és a melynek segítségével teljes sikerrel végezhetik a konfirmácziói oktatást.
Tisztelettel kérjük Nagytiszteletűségedet, hogy ezen kitűnő könyvecskét a hatósága alá tartozó iskolákban a növendékekkel megvétetni kegyeskedjék. Bevezetés esetén 10% engedményt nyujtunk a bolti árból. A könyvecske minden rendes
könyvkereskedés útján is beszerezhető.
Debreczen, 1906. oktober hóban.
Kiváló tisztelettel
Telegdi K. Lajos Utóda
Eperjessy István

könyvkiadóhivatala.
intézzünk egy levelezőlapot Richter Ad.
és Tsa, cs. és kir. udvari kam. szállítókhoz és kérjük az árjegyzék bérmentes
beküldését. Ezen gazdagon illusztrált árjegyzék kimeritő leírást tartalmaz a híres
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J j Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot
^
fordítok, Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve.

% Budapest, VII., Erzsébet-Körút

29.

^ t t e S M j ^ g p i B M ?

A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol,
önmagának zeng dicséretet. 65 frttól minden árban kapható.

Első magyar vilíamos erőre berendezett hangszergyár,
legjobb asztali- és üdítő ital.
Kitűnő hatásúnak bizonyult k ö h ö g é s n é l ,
• - , gégebajoknál, g y o m o r - ó s hólyaghurutnál
Karlsbad

MATTONI H E N R I K

Budapest

STOWASSER J • hangszergyáros,
a m. k i r . zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek s z á l l í t ó j a .

Budapest, II., Lánczhíd-utcza 5.
T o v á b b á a j á n l j a s a j á t g y á r á b a n készült, elismert legkiválóbb m i n ő s é g ű ö s s z e s
húros-, vonós- i s fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett.

hegedű, gordonka^ beillesztése után
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Singer Co. Varrógép Részv. Társ
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Legnagyobb gyár és raktár

36.080.

STANS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP
Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő:
HAMAR ISTVÁN.

Hirdetési díjak:
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor.
Fél oldal
20 kor.
Negyed oldal . . . . . . . .
10 kor.
Nyolczad oldal . . . . . . .
5 kor.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a hová a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendők.

M e g j e l e n i k m i n d e n vasárnap.
Előfizetési ára:
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 fillér.

TARTALOM. V e z é r e z i k k : Igazság és szabadság. Hamar István. — T á r c z a : Luther. Gyökössy Endre. — A pécselyi református
egyház múltja. Thury Etele. — B e l f ö l d : A bujdosók hamvainak temetése. — K ü l f ö l d : Külföldi szemle. Dr. Szlávik
Mátyás. — E g y h á z . — Iskola. — E g y e s ü l e t . — K ü l ö n f é l é k . — P á l y á z a t o k . — H i r d e t é s e k .

Igazság és szabadság.
Elmondatott a budapesti Bethlen Gábor-kör és a budapesti ref.
theol. akadémia ifjúságának október 31-én tartott reformácziói
emlékünnepélyén.

Háromszáznyolczvankilencz esztendeje immár
annak, hogy a wittenbergi vártemplom ajtajára
kiszegezé Luther Márton híres 95 tételét. A kalapáesütések nemcsak a templom ódon boltozatainak
csendjét verték fel; hanem azt a mélységes, halotti
csendességet is, mely akkor a keresztyén anyaszentegyházra borult, Róma évezredes uralma következtében. Mint egykor a római világi impérium,
úgy annak megdőlése után a helyén támadt római
pápai impérium is, semmivé tette azt, a mi emberre
nézve legbecsesebb: szabadságát. Emberi lelkek
milliói nyögtek a szolgaság jármában, melyet reájuk
Róma vetett. Legnagyobb részük már el is felejté:
mi a szabadság; ha pedig itt-ott egyesek lelkéből
mégis kicsapott a szabadság hamu alá rejtett parazsának lángja: készen állott annak elfojtására
börtön és máglya, hóhér és bitó.
De a szabadság lelke nem halt meg mégsem.
Lángra lobban annak az egyszerű szerzetesnek a
lelkében. S a wittenbergi vártemplom ajtaján felhangzott ütések ezt kongták vissza a templom
csendjében és a szolgaságra vetett keresztyén emberiség lelkében: ébredjetek, ütött megváltatásotoknak, szabadulásotoknak órája!

t

Ennek a nagy napnak emlékezetét üljük ma,
Istent magasztaló szent érzések között. S ünnepi
hangulatunkat csak még inkább fokozza az a körülmény, hogy csak pár napja fogadtuk körünkbe
s tettük le az édes hazai föld anyai ölére azoknak
elomlott tetemeit, a kik, miként a reformátorok, egy
fenséges, égi eszme: a szabadság szolgálatában
fogyaták el éltöket.
A reformátorok a lélek szabadságáért, hazatért bujdosóink a nemzet szabadságáért áldozták
fel éltöket. Küzdelmeik látszólag egymástól távol
eső tereken folytak le, s különbözők a fegyverek
is, a melyeket forgatának. De ha mélyebben pillantunk be a történelem eseményeibe s megfigyeljük
azok összefüggését, reá jövünk, hogy a lelki és a
nemzeti szabadság terei nincsenek egymástól áthághatatlan fallal elkülönítve, hanem, a miképen
a természeti világ törvényei átnyúlnak a szellemi
világba, úgy viszont a szellemi világ erői visszahatnak a nemzeti élet világába és a lélek szabadsága megtermi áldásos gyümölcseit a nemzetek
politikai, gazdasági, kulturális és. morális életében is.
Lelkiismereti és nemzeti szabadság, lelki és
nemzeti boldogság, a történelem tanúsága szerint,
szorosan össze vannak forrva egymással, úgy
annyira, hogy nemzeti nagyság, virágzás, előhaladás a lélek szabadsága nélkül lehetetlen.

A 21,211/905. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói

" , F ó n a g y f e l e Dustless'-szel portalanítandók í?
a tddövész

£
^

terjedésének

meggátlása

czéljából. A rendelet

értelmében a szert

szétküldi

egyedül

a gyártó czég:

ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt, j j
Óvakodjunk utánzatoktól*

U t a s í t á s o k ing-yen.
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A mai ünnepélyen vizsgáljuk meg a lelki- mányi ismeretekkel rendelkezik, az már eo ipso
ismereti és a nemzeti szabadság eme szoros viszo- művelt és szabad, S ugyancsak a napokban látott
nyát. Tegyük fel a kérdést: Mi tehet bennünket napvilágot egy egyesületi programm, a mely szerint
szabadokká? — s adjuk meg e kérdésre a fele- a vallás elavult tételei helyébe a tudomány igazletet: a) lelkiismeretünket, b) nemzeti életünket ságai állítandók, mert az embert csak ezek tehetik
lelkileg szabaddá.
illetőleg.
E felfogásokkal és törekvésekkel nem kivánok
I.
e helyen és ez alkalommal vitatkozásba bocsátkozni.
„Megismeritek az igazságot, és az igazság De azt teljes meggyőződéssel vallom és hirdetem,
szabadokká teszen benneteket!" — ezt mondja hogy ezek a különben okos és művelt emberek
Jézus, János evang. 8 : 32. versében. Az igazság roppant nagy tévedésben élnek és tévedésbe vezetés az igazság megismerése tehát a lélek szabad- nek másokat is akkor, a mikor azt hiszik és azt
ságának forrása. Ez a tétel olyan, hogy rokon- hirdetik, hogy csupán csak a tudomány igazsága
szenvesen hangzik mind hivők, mind hitetlenek lehet az az igazság, a mely bennünket szabadokká
előtt. Igen, még a hitetlenek előtt is, értve ezek tehet. Mert, eltekintve attól, hogy a tudomány
alatt nem az elvetemedett, gonosz embereket, hanem úgynevezett igazságai, néhány alapvető tételt kiama müveiteket, a kik szerint a vallás tételei el- véve, épen nem örök igazságok, hanem fejlődésavultak s azoknak helye más által pótolandó. A nek, módosulásnak, sokszor a teljes megsemmisümivel helyöket pótolni akarják, nem más, mint az lésnek vannak kitéve; még ha valóban örök igazigazság, a mely, szerintük is, egyedül képes csak ságok volnának is, nem hordozzák magukban azt
arra, hogy az embert lélekben szabaddá tegye s az erőt, a mely az emberi lélek erkölcsi szabadságát megadhatná. Az az erejök megvan ugyan,
hivatása betöltésére képesítse.
hogy
a lelket bizonyos együgyű, babonás hittől
Hivők és hitetlenek szerint is tehát az igazság
megszabadítsák;
de ahhoz, hogy az embert a tökéteheti lélekben szabaddá az embert. De azért ne
letlenségtől,
a
lélek
gyarlóságaitól, főként pedig
gondoljuk, hogy a vallásnak hivő és a tudománynak igazságra törekvő emberei egy hajóban evez- a bűntől megszabadítsák és az igazi erkölcsi
nek. Igazságról beszél az egyik is, a másik is. szabadságra: a jónak állandó követésére, a rútnak,
De nem ezen fordul meg a dolog; hanem, hogy a csúfnak, a rossznak állandó elhagyására képemiben keressük és találjuk fel azt az igazságot, sítsék, — nincs és nem is lehet soha! Ahhoz,
a mely lelkünket szabaddá teheti. S itt van már hogy lelkünkben erkölcsileg szabadok legyünk, más
a nagy különbség vallásos hivő és vallásos tekin- is kell, nemcsak a világos ismeret; kell hozzá a
lélek újjászületése és megszenteltetése is, — ezt
tetben hitetlen között.
A vallásos tekintetben hitetlen, egyéb tekin- pedig a tudomány igazságai soha meg nem adtetben azonban müveit és tudós emberek azt az hatják.
Másutt és másban kell tehát keresnünk az
igazságot, a mely az embert lelkileg szabaddá
erkölcsileg
szabaddá tevő igazságot. Hol s kiben
teheti, csak a tudomány igazságaiban látják. Az
utóbbi évek alatt már hazánkban is alakultak keressük? Megmondja ezt nekünk maga az, a ki
egyesületek (Társadalomtudományi-egyesület, Sza- örök igaz tételünket felállítá, hogy az igazság
badgondolkozók egyesülete), a melyek egyfelől a tehet bennünket szabaddá. Önmagára mutat s így
minden korlátozás nélküli gondolatszabadságot, más- szól: „Én vagyok az út, az igazság és az élet!"
felől a természettudomány, a társadalomtudomány, a Az igazság a Jézus!
lélektan igazságainak kutatását és terjesztését írták
Vájjon igazat mond-e s nem tévelygést, mint
zászlóikra. Nem volna egy szavunk sem törekvé- a tudomány igazságainak megszabadító erejét hirseik ellen, ha munkálkodásuk eredményeit csak detők ? Meggyőződhettek felőle, ha azoknak életére
azon a téren kívánnák felhasználni, a melyen azokat s munkáira tekintetek, a kik Jézust, mint igazelérték: a tudomány terén. De, a mint programm- ságot, leikökbe befogadták. Tekintsetek az aposjaikból's működésükből látjuk, az eredményeket tolokra, az első keresztyénekre. Mi tette őket
érvényesíteni akarják a lélek vallásos világában is, szabadokká a zsidóság czeremóniáitól, a pogányság
állítván és hirdetvén, hogy a vallás tételei elavul- babonáitól? Az Igazság, a Jézus! Tekintsetek a
tak, megkötözik a lelket s csak a tudomány igaz- reformátorokra. Mi tette őket szabaddá a Krisztus
ságai lehetnek azok, a melyek a lelket szabaddá eltorzult egyháza által a leikökre vetett igától, s
tehetik. Csak nemrégen olvastam egyik napilapnak ini tette képessé őket a világ ábrázatainak átalaa szabadgondolat és a természettudományok műve- kítására ? Az Igazság, a Jézus! Tekintsetek a
lését czéljául tűzött mellékletén, hogy természet- protestáns népek életére, annak virágzására, erkölcsi
tudományi ismeretek nélkül nincs műveltség és emelkedettségére. Mi tette őket virágzókká, bálelki szabadság, — viszont, a ki természettudo- dogokká, az emberiség vezérlő tényezőivé ? Az

Igazság, a Jézus! S tekintsétek meg a történelem
nagy és fenséges alakjainak, vagy az egyszerű
hivők millióinak nemes, tiszta életét. Mi tette őket
nagyokká, mi nemesekké, mi szabadokká ? Az
Igazság, a Jézus, kit lelkökbe befogadtak!
Ha azért valljuk, hogy az igazság szabadokká
tesz bennünket lélekben, az igazság keresésében
ne az emberi bölcseség pislogó lámpája után induljunk, hanem kövessük azt, a ki nem azt mondá:
jer és igazságot fogok neked tanítani, — hanem
ezt: „Én vagyok az igazság!" Fogadjuk őt be
lelkünkbe, s akkor az igazság csakugyan szabadokká teszen bennünket!
II.

„Megismeritek az igazságot, és az igazság
szabadokká teszen benneteket", Krisztusnak e kijelentése nemcsak a lelkiismeret világában igaz,
hanem, a történelem tanúsága szerint, a népek,
nemzetek életében is, értve az igazság alatt az
Igazságot, a Jézus Krisztust.
Jézus nem alapított földi birodalmat. Kitért
a zsidó rajongás elől, mely őt földi szabadsághőssé szerette volna tenni. Kijelenté, hogy az ő
országa nem e világból való, És mégis . . . mé;gis
megváltója lett ő a világ népeinek, nemcsak vallási, hanem nemzeti, kulturális, gazdasági tekintetben is. Igen, mert a lelki világ átalakulása
természetesen vonja maga után a természeti, a
társadalmi, az állami viszonyok átalakulását is.
A lelki szabadság édes boldogsága kívánatossá
teszi a testi szabadságot is, és az evangéliom
örök elvei érvényesülni kívánnak a Krisztus által
. megváltott emberiség külső életében is.
Az a Jézus, a ki azt mondotta, hogy az ő
országa nem e világból való, az mondotta ezeket
a szavakat is: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem
volna, hogy békességet bocsássak e földre. Nem
azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem
hogy fegyvert!" (Mt. 10: 34). Jézus eme kijelentése legelső sorban a lélek világára vonatkozik
ugyan; de nemcsak a lélek szabadságát akadályozók ellen való örök küzdelmet jelentik be, hanem
egyszersmind azokat a küzdelmeket is, a melyeket
az általa megváltott, emberi mivolta magas és
tiszta öntudatára eljuttatott emberiségnek folytatnia kell minden olyan földi hatalom ellen is,
a mely az embert emberré lenni, a szeretetben és
egyenlőségben összeforrani, Krisztusban megnyert
szabadságát használni meg nem engedné. Krisztus
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tudománya nem arra rendeltetett, hogy csak a
lelkek mélyén éljen, hanem hogy átalakító kovásza legyen az emberi élet minden viszonylatának.
Az az erő, az a hatalom, a mely a bűnös lelket
újjászüli, érzéseiben megtisztítja, jóra irányzott
akaratában megszenteli, — lehetetlen, hogy a mikor a belsőt átalakítja, ugyanakkor és ugyanolyan mértékben a külső életet is ne befolyásolja.
Hányszor és hányféleképen mutatnak reá az emberek arra, hogy a környezet mily átalakító hatással van, nemcsak a testi, hanem a lelki életre
is; de azt, hogy a lelki élet átalakulása mily
átalakulásokat hoz létre a külső környezetben is,
már nem igen szokták oly pontosan megfigyelni.
Pedig, ha igaz, már pedig igaz az egyik, igaz a
másik is. S épen ennek igazsága segít megértenünk azokat a nagy átalakulásokat, a melyek
népek és nemzetek és az egész emberiség életében Krisztus ideje óta végbementek, s a mely
átalakulások mind a szabadság fenséges eszméjével
s annak szeretetével vannak összeforrva. A Krisztus tudományának épsége vagy emberi megrontatása, hatalmának szabad érvényesülése vagy
emberi elfőj tatása oly szorosan összefügg az emberiség és az egyes nemzetek polgári szabadsága
előhaladásával vagy visszaesésével, kulturális és
gazdasági fellendülésével vagy lehanyatlásával s
a történelemben oly nyomról-nyomra kimutatható,
hogy Jézus eme kijelentése: „Én vagyok az Igazság!" — „Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká teszen titeket!" — nemcsak a
lelki világban, hanem az emberi élet összes földi
viszonylataiban is örök igazságnak bizonyulnak.
Mert hova lettek a régi világnak milliókat
leigázott zsarnok hatalmai ? Hova lett a világbíró
római hatalom? Megdőlt, elbukott. S mi volt, a
mi megdöntötte? Nem csupán belső romlottsága,
hanem az az új szellem, az az új élet is, a mely
a fejlődő keresztyénség lelki szabadsága nyomán
fakadt. Mi adta meg a czivilizált világ nemzeteinek szabadságát, alkotmányát s mi szorította s
szorítja mind szűkebb térre a zsarnokság hatalmát? Az a felvilágosodás, a melyet a Krisztus
tudománya ápolt és ápol; az emberi, a nemzeti
jogoknak az a megbecsülése, a melyre a keresztyén lelki szabadság ismerete segített. Mi az, a
mi a protestáns nemzeteket, jogintézményekben,
tudományban, erkölcsi tekintetben, anyagi jólétben
kiemeli a többi nemzetek közül? Nem más, mint
az a szabadság, a melyet a Krisztusban, mint
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Igazságban lelkükbe befogadtak s életük minden
viszonylatában érvényesülni engedtek és engednek.
Mi támasztotta fel a középkorban a régi világ
zsarnokságát? Mi okozza, hogy az evangéliomot
be nem fogadott, vagy azt csak meghamisított
formájában ismerő, hajdan hatalmas nemzetek
aláhanyatlottak s a morális és az anyagi élet
tekintetében végzetes lejtőre jutottak? Nem más,
mint az, hogy meg nem ismerték, vagy elfeledték
az igazságot: a Jézus Krisztust s engedték magokat megkötöztetni a szolgaságnak igájával!
S ha nem messze távol, hanem a saját nemzetünk politikai, kulturális és gazdasági élete körében vizsgálódunk, nem ötlik-e azonnal szemünkbe
az a szoros összefüggés, melyben nemzetünk életének boldogsága vagy boldogtalansága keresztyén
hite tisztaságával és épségével, vagy annak megromlásával és elsekélyesedésével áll ? Hosszas
dolog volna ezt nemzetünk történetének minden
fázisán át demonstrálni. Elég, ha csak a XVI-dik
századtól fogva vetünk is futó pillantást nemzetünk életére. A XVI-dik század folyamán gyúlt
fel hazánkban az igazság fáklyája a reformáczióban. S íme abban az országban, a melyben azt
megelőzőleg alig volt egy-két vegetáló iskola, a
szellemi termékeket terjesztő s így a közművelődést szolgáló nyomdákból pedig egyetlen egy sem
találtatott, a reformáezió hatása következtében
egész serege támad az iskoláknak s a felállított
nyomdák segedelmével oly irodalom fejlődik, a mely
egy cseppet sem marad hátra a Nyugat művelt
népeié mögött. Megismerte nemzetünk az Igazságot és az Igazság szabaddá, naggyá tette, minden külső nyomorúságai daczára is.
S az a szabadság, melyre a lelkek a Krisztus
tiszta evangélioma által eljutottak: elvezérelte őket
a nemzeti jogok és intézmények szabadságának
megbecsülésére is. Oh! bizony nem a véletlen
műve, hogy a lelkiismereti szabadság klasszikus
földje, a kicsinyke Erdély lett a magyar alkotmány és nemzeti szabadság oltalmazója. Nem a
véletlen müve, hogy Bocskay István, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György, a magyar nemzet és
alkotmány szabadságának dicső harczosai protestánsok valának. Nem a véletlen müve, hogy csak
most hazatért nagy bujdosóink í Thököly Imre és
II. Rákóczi Ferencz készebbek voltak inkább hontalanokká válni, mintsem hogy a szolgaság jármába hajtsák fejőket. Thököly buzgó evangelikus
volt, II. Rákóczi Ferencz pedig a linczi békét
megkötött I. Rákóczi György dédunokája vala,
a kinek lelkéből sem a testi, sem a lelki zsarnokság nem tudta kiirtani a szabadság szeretetét.
Nem a véletlen müvei ezek, hanem folyományai a Krisztusban, az Igazságban megnyert lelki
szabadságnak.

Azóta, hogy ezek a dicsők, ezek a nagyok elaludtanak, csak egyszer kellett nemzetünknek fegyvert fognia szabadsága megvédelmezése végett.
S ha ennek az utolsó küzdelemnek vezéralakjait
tekintjük, akár a hatalmas kormányzót, akár a
harczok Tyrteusát s mellettök még oly sokat,
bizony nem a véletlenség műve, hogy protestánsok
valának.
S a mikor ezeket kimutatjuk, ne rettentsen
meg bennünket egy pillanatra sem, ha ellenfeleink
ajkán felhangzik a régi vád: íme a protestantizmus a nemzetek békességét felforgató rebellió vallása! Ne rettentsen meg, mert nem igaz. Hanem
az az igaz, hogy a protestantizmus az Igazságnak,
a lelkiismereti szabadságnak vallása, a mely, mint
ilyen, a lelkeket nemcsak a bűn szolgaságából
váltja meg, hanem, hirdetvén az evangéliom alapján az ember magas méltóságát, a krisztusi egyenlőséget és testvériséget, átalakító kovásza a népek
nemzeti életének is és pedig sohasem a szolgaság,
hanem mindig a szabadság szent jegyében. Ha ez
bűne a protestantizmusnak, akkor bűne a Krisztus
tudományának is. De nem bűne, hanem örök érdeme; mert szabadságra törő és vezérlő szelleme
Jézusból fakadt, a ki ezt mondá: „Én vagyok az
út, az igazság és az élet!" „Megismeritek az igazságot és az igazság szabadokká tészen titeket!
Értsük meg ezt ma, a reformácziónak, a lelkiismereti szabadság kihirdettetésének emléknapján.
S hirdessen bár akármit földi avagy lelki zsarnoki
hatalom, mi álljunk meg abban a szabadságban,
a mellyel minket a Krisztus megszabadított és meg
ne kötelezzük a szolgaságnak igájával se lelkünket, se testünket soha!
Hamar István.
TÁRCZA.
Luther. *
Még nem értettem, hogy ki vagy,
Mint apró, csöndes, szarvasi diák,
De ott hallottam nagyhamar
Valami bátor, szent melódiát —
S mintha megnyílt volna a mennybolt:
— Luther! az a te éneked volt!
S mikor a templom orgonája
Zúgott ez ének ritmusára
Es zengte véle száz, meg száz a j a k :
Erős várunk nekünk az Isten —
Luther! először akkor láttalak !
• Szívem megdobbant hangosabban,
Őszinte könyekre fakadtam
* Előadta szerző a Bethlen Gábor-kör és a budapesti ref.
theol. ifjúság reformácziói emlékünnepén.

S kérve kértem barátim egyre:
Tanítsanak meg énekedre.
Ereztgm mindjárt, hogy te nagy vagy,
Hogy szíved a jóságba gazdag.
— Mint később a kurucz dalokbúi
Rákóczi lelke lobogott felém
S láttam, hogy harczolt, hogy bukott el,
Idegenbe hogy bújdosott el
S hogy jött haza feltámadása reggelén:
Úgy követtél Luther, te engem,
Diadalmas, nagy énekedben!
Ma már, ha értem is, ki vagy:
Egy ó világgal szembeszálló,
Megváltottak közt új megváltó,
A tiszta írás hirdetője,
Megfojtott lelkek megmentője,
Minden Igazság hős apostola,
Minden Hamisság sújtó ostora,
Nagyok között is, óh te nagy —
Nagyobb előttem így se vagy!
Mindörökre maradj is nékem
Szent énekedben menedékem.
Ha tép az élet vágtató szele,
Győzelmes harczot vívhassak vele.
S ha bűnömül rójják talán,
Hogy az Igazság zászlaján
Áhítattal el-elmerengek,
Hogy a Hamisság nem szeret:
Legyen pajzsa érző szivemnek
S a küzdelemben megsegítsen —
Te diadalmas éneked:
Erős várunk nekünk az Isten!
Gyökössy Enclre.

A péeselyi ref. egyház múltja.
Balaton melléke reformáczióját egyháztörténetíróink
általában Dévai Biró Mátyásnak tulajdonítják, a ki a
reformáczió hajnalán az evangéliomot Magyarországon
körülhordozta, s a kit épen ezen magasztos lelkesültségéért szokás magyar Luthernek nevezni, a ki Budán,
Pápán, Sárváron, a Rába és Balaton mellett rettenthetlenül hirdette az evangéliomot és sokakat megnyert a
Krisztusnak. 1 Történeti tény, hogy az evangéliom terjesztéséért Bécsújhelyben fogságot szenvedett Dévai onnan
1533 július 20-dika körül szerencsésen megszabadult;
de midőn a Zápolya János király pártjához tartozó Bebek
Imre gyulafehérvári prépost házában és oltalma alatt
Budán nyilvánosan prédikált: 1534 január végén a nagy
toronyba záratott. 2 Midőn innen, egy évnél nem igen
1
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tovább terjedt szabadságvesztés után kiszabadult, 1535
május 16-áról Sárvárról keltezi „A boldog lelkek élet
utáni állapotáról" írt munkája ajánló sorait, a miből kétségtelen, hogy Budáról Dunántúlra jött, s mivel 1536
vége felé külföldre ment Nádasdy Tamás hírével: 1 Balaton melléke reformáczióját 1535. és 1536. évre tehetjük,
vagyis Dévainak ezen részen való igehirdetésére, ezt a
majdnem két évre terjedő időszakaszt, olyanul jelölhetjük meg életében, a mely alatt ennek reformáczióját
elvégezte. Ezen munkájában a Ráthóthi nemzetségből
származott Gyulafi László tihanyi várparancsnok pártfogolta.'2
Ezen általánosságban az egész Balaton mellékéről
elmondható reformáczión kivül fel kell még említeni azon
körülményt, hogy a török sereg 1552-ben Veszprém várát
elfoglalván, a püspök és káptalan tagjai bátorságosabb
helyre menekültek s 1629-ig nem is tértek vissza, jóllehet a török által hátrahagyott helyőrséget a veszprémiek legyőzték, ós azokat részint leölték, részint elkergették, s miután a vitéz veszprémiek a Palotát 1563-ban
ostromló török sereget is szétverték, s ezért Ferdinándtól kiváltságlevelet nyertek, éltek is azzal s a róm. kath.
papok helyett az evangéliomot édes magyar nyelven
hirdető lelkipásztorokat tartottak.
Ha közvetlenül a XVI. századból nem tudunk is
felmutatni egy adatot sem, mely a péeselyi református
egyháznak fennállását bizonyíthatná, azon körülmény, hogy
a XVII. század elején itt már egy rendezett egyházat
találunk. Mindenesetre megenged annyi következtetést,
hogy ennek a XVI. század második felében történt reformáczióját vitassuk és a történelem ítélőszéke elé, mint
bevégzett tényt állítsuk.
Pécselyről az első adatunk 1612-ből való. Az ezen
évi november 11. és 12-én tartott köveskuti zsinat jegyzőkönyvében 3 ugyanis azt olvassuk, hogy itt és ekkor
avatta fel Pathay István dunántúli püspök Szentgyörgyi
Gergelyt a péeselyi lelkészi állomásra, kinek ugyanekkor
kiállított, Pathay püspök, Alsólendvai Péter, Kanizsai
Pálfi János ós Soós János esperesek és a zsoltárfordító
Szenczi Molnár Albert által aláírt lelkészi okleveléből azt
is megtudjuk, hogy Szentgyörgyi Gergelyt már előbb
lelkészükké választották és a Pécsely városi polgárok
azon kéréssel járultak a zsinathoz, hogy ezen kegyes
életű és tiszta erkölcsű férfiú megválasztását nyilvános
felavatással erősítené meg,4 a mi meg is történt. A péeselyi egyház választása érdemes férfiúra esett, mert
midőn az 1618. évi szentlőrinczi zsinat elrendelte, hogy
minden egyházmegyében az esperesek segítségére presbitereket kell állítani, a veszprémi egyházmegyéből egyik
presbiter Szentgyörgyi Gergely lett, a kit innen 1621-ben
1
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Csopakra vittek s az ez évi veszprémi zsinat már Rozsos
Nagy Ambrust emliti pécselyi lelkésznek, a kit Vörösberényből vittek ide. Itt volt 1628-ig, a mikor FelsőÖrsre vitték.
Az 1628 június 27-én Pápán tartott zsinaton jelenvoltak között Kőszeghi Molnár Mátyás neve mint pécselyi
lelkészé fordul elő, a ki előbb Alsó-Örsön volt. Ekkor
már annyira megerősödött az egyház, hogy az 1629. évi
zsinaton, midőn számbavették, hogy hol vannak iskolák,
az egész veszprémi egyházmegyében csak öt iskola volt,
s ezek közül egy a pécselyi. Csak sajnálnunk lehet,
hogy egyszersmind az iskola tanítójának nevét nem örökítette meg a jegyzőkönyv, de ettől kezdve állandóan
mindig volt iskolája.
Kőszeghi Molnár Mátyás két évig volt pécselyi lelkész. Ekkor a Csopakról Felső-Örsre ment Tolnai István
esperes helyébe ment s ezért az 1630. évi pápai zsinat
jegyzőkönyve már Solti Benedeket említi annak, a kit
ugyanitt a veszprémi esperes mellé presbiterré is választottak ; 1633-ban pedig beválasztották az egyházkerületi
presbitériumba. Solti Benedeket az 1634. május 16-diki
csöglei zsinat határozatából Sápi Tamás váltotta fel
Pécselyen, a kit a Győr vármegyei Ságról vittek, a ki
egész 1656-ig itt volt, az évenként tartott zsinatokra
rendesen eljárt. Mint egy 1855-ből való feljegyzésen olvasom, az egyház ládájában ekkor még megvolt egy
1640-ből való levél, melyben az esperes kiküldi Sápi
Tamás pécselyi lelkészt Balatonfüredre, hogy az itteni
lelkész neje és a tanítónő között támadt perpatvart
egyenlítse ki, mely azt bizonyítja, hogy Füreden is volt
már ekkor iskola.
Az 1657. évi május 24-én tartott pápai zsinaton
Lasztóczi Istvánt avatták fel a pécselyi lelkészi állomásra ;
de ez csak egy évig volt itt, mivel az 1658. jún. 15-iki
zsinaton jelenvoltak névsorából azt látjuk, hogy ekkor
már Gombai Mihály volt a lelkész, de hogy meddig? —
nem lehet adatok hiányában eldönteni.
Az 1674. évi pozsonyi rendkívüli törvényszék elé
megidézett lelkészek között Szili István nagypécselyi lelkész is említve van, 1 de valószínűen ez sem jelent meg,
épen úgy, mint a füredi, csopaki, tihanyi, aszófői szintén
megidézett lelkészek, s így kikerülte az üldözést, a sok
szenvedést és gályarabságot.
Midőn az 1693- évi aug. 8-án Veszprémben tartott
zsinaton Séllyei István püspök helyébe dr. Csúzi Cseh
Jakabot püspökké választották, a jegyzőkönyv szerint
Bogdányi István volt a pécselyi lelkész, a ki innen BalatonKisszőlősre ment s ott halt meg. 1708-ban már Kabai
Márton volt a lelkész, a ki jelen volt Hodosi Sámuel
püspökké választásán. Utána, mint az 1747. évi püspöki
egyházlátogatás jegyzőkönyvéből kitűnik, lelkészek voltak
Morádi György 1720—1732-ig, ezután Szathmári István
1735-ig, Veresegyházi János 1738-ig, Komáromi István
1747-ig, mely évben Sebestyén Jánost vitték magukhoz,
1
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a kit a tiszáninneni püspök, Szentgyörgyi Sámuel avatott
fel lelkipásztornak a zubói egyház kérésére 1744-ben
Putnokon; s mivel a lelkészekben nag^ volt a hiány,
Deáki István veszprémi esperes engedélyével messze földről hozták. Az egyház akkori állapotának megismerésére
az 1747-iki püspöklátogatás jegyzőkönyvéből álljon itt ez
a részlet:
„Az eklézsia helvét hitvallást követőkből áll, egykét lutheránus lakik, de a mi prédikátorunknak fizetnek.
Nemespécsely: nemes helység; Nagypécsely: a tiszteletes
nagyszombati templarius-rendé. Az eklézsiának van két
telekre 22 hold földje öreg, apró. Rét öt darabban, három
szekér széna jó terem rajta. Az úrvacsorájához ezüstpohár vagyon, tányér is ezüst (melyek ma is megvannak,
a kehelyen 1677. évszám, a tányéron Nagypécsely felírás), abroszok, keszkenők elegendők. Lelkész fizetése
20 forint, 20 kila búza az öreggel, őszi vetés 2 hold,
tavaszi 2 hold, az eklézsia szántja, veti, aratja, takarítja
be a rétekkel együtt; faggyú 10 font; kollekta bort
minden pár ember ád 5 pintet az öreggel, íeá megyen
20 vagy 22 akóra ; fát adnak elegendőt. Iskolamester
Puska János uram, feleséges, az idén ment oda, vázsonyifi, nem igyekszik predikátorságra, debreczeni deák
volt, jól prédikál, fizetése 8 forint, annyi kila búza, őszi
vetés egy hold, másfél kiláról való, tavaszi is annyi;
tandíj kánon szerint, fát elegendőt adnak; lususért egy
gyermektől egy mércze tavalyi eleség."
Bizony nem sokat emelkedett a mi belhivatalnokaink
fizetése másfél század alatt.
Sebestyén Jánost Borsosgyőri József követte a predikátorságban, a ki 1753-ban szolgált; ezt követte Berényi Ferenez 1762-ig. Mivel az egyház anyakönyve
1744-ben kezdődik, ezután pontosan fel lehet sorolni a
lelkészek neveit, a kik így következtek: 1762-ben ideiglenesen volt Csúzi Gergely, 1763—1769-ben Üllei István,
1769—1770-ben Márton István, a pápai főiskola újraalapítójának, Márton Istvánnak édesapja, 1770—1779-ben
Szalay János, kinek idejéből fenmaradt egy összeírás
1774-ből, melyből kitűnik, hogy az egyházat háromszor
akarták megfosztani szabad vallásgyakorlati jogától és
templomától. Először 1714 körül, midőn a nagyvázsonyi
plébános nagy sereggel, zászlókkal kiszállott ellenük,
de rájuk menni nem merészelt. Másodízben 1749-ben
félemlítették meg őket, mely alkalommal Zala vármegye
küldötte ki reájuk Dóczy Ferenez főszolgabírót, hogy az
ekkori lelkészt, Sebestyén Jánost verje ki a helységből,
azután nem levén pásztor, a nyáj magától is elszéled.
Dóczy főszolgabíró már el is vette a lelkész bibliáját,
de látván a templom mellett levő embereket, azt visszaadta s a templomot sem merte elfoglalni. Mária Terézia
uralkodása alatt az ilyen templomfoglalások napirenden
voltak. Biró Márton veszprémi püspök legelői járt az üldözésben, tehát valami Szekfű nevű vázsonyi plébános 1754ben, miként elődje is próbálta, Pécselyre ment és el akarta
foglalni a templomot. De a hitbuzgó lakosok ellenállása
miatt akarata meghiúsult. Ők úgy mondták, azért akar-

ták elfoglalni, mivel a búcsúsok elé nem harangoztak.
A két Pécselyen ekkor 634 volt a református lelkek
száma, rajtuk kivül még 188 róm. kath. és 7 ág. h. ev.
lakott benne s e szerint 133 évvel ezelőtt népesebb volt
a gyülekezet, mint ma.
Szalai Jánost 1779-ben Szép János váltotta fel a
lelkipásztorságban, a kit négy év múlva, 1783-ban Borsos István követett, a ki 13 esztendőt töltött itt s 1796-ban
Székely Ádám lett az utódja, a kit 1807-ben Nyitrai
János váltott fel, de ez fél év múlva meghalt, s az esztendőt Ángyán János, mint időközi lelkész töltötte ki.
Ugyanilyen minőségben szolgált 1808-ban Komiles János;
utána 1809-ben Kabai Tanyi János következett s miután
19 esztendőt példás buzgósággal eltöltött volna, helyét
átadta 1828-ban Bereczk Józsefnek, de ez betegsége
miatt hivatalát nem sokáig folytathatta.. 1831-ben Szeness Károly segédkezett mellette és helyet adott 1832-ben
Szentkirályszabadjai Simony Imrének, ennek a tudós és
munkás férfiúnak, a ki a görög klasszikus írókat magyarra fordította. Szép beszédei közül utódja többet
közölt a Fördős által szerkesztett Papi dolgozatokban.
Utódja lett 1842-ben
Oláh János, a kire még ma is sokan emlékeznek
Pécselyen, a ki lelkészi és irodalmi munkálkodásán kivül,
mint a veszprémi egyházmegyének 1860—1867-ig esperese
is szép emléket állított magának. Lelkészsége idejében
épült 1863-ban a mostani szép templom 40,000 korona
költséggel; az előbbi mikor épült? — nem lehet megállapítani. Oláh János azt jegyezte fel róla, hogy külsőbelső alakja arra mutat, miszerint valaha keleti vagy
görög keresztyének keze építhette, mit a két szanktuáriumból lehet gyanítani; de azt látszik erősíteni a
szomszéd Yászol nevű helység is, mely Szent Baziliusztól, vagy romlott nyelven Vazultól veszi nevét, hol hajdan a Basilitáknak kolostora is volt, melynek némely
romjai még láthatók.
Oláh János után Sörös Géza következett 1867-ben.
Főgondját a templomépítésből fenmaradt fedezetlen összeg
törlesztésére fordította, de czélját el nem érhette, mivel
1884-ben Szent-Istvánra vitték s utódjaira maradt az
egyház pénzügyi egyensúlyának helyreállítása, melyhez
az új lelkész, Bakó Imre apostoli buzgalommal hozzálátott, s részint az egyház tagjainak áldozatkészségéből,
részint szőllőinek terméséből hat év alatt összes adósságát kifizette az egyház.
1887 óta Nagy Benő a lelkésze. Neki és a mostani nemzedéknek jutott osztályrészül azon feladat, hogy
az egyház külső építésének nagy munkáját befejezzék, a
mi Isten segítségével, az egyház tagjainak buzgóságával
és áldozatkészségével meg is történt. 1894-ben lelkészi lakását, 1899-ben iskoláját és tanítója lakását építette fel
10,000 korona költséggel s most 3200 korona költséggel
díszes új orgonát állított be templomába, hogy annak mélabús akkordjai mellett nagyobb buzgósággal dicsérje az Urat.
Vajha minden egyházunk ilyen rendezett és áldozatkész lenne, melyben íme mindenek megújultak !
Thury Etele.

BKLFÖLI)
A bujdosók hamvainak temetése.
Az édes, a szeretett hazai anyaföld kebelén pihennek immár a nagy bujdosók hamvai. Az egész nemzet
osztatlan kegyelete kísérte őket hazatérő útjokon. Az egész
nemzet hódolata fogadta hamvaikat az ország fővárosában. Az egész nemzet áldása nyugoszik poraik pihenő
helye felett. Kik bujdokolva, mindenükből kifosztatva
hagyták el ezt a földet; kiknek homlokára a lázadás
bélyegét sütötte egy gyáva, erőtelen kor, azok fejedelmi
pompában, mint dicsők, mint nagyok tértek immár haza.
Az idő s az elfogulatlan történetírás megtisztította emlékezetüket minden gyanútól, minden gonoszul rákent
mocsoktól, s nevüket, személyüket glóriával vette körül
a nemzeti hála és kegyelet.
A szeretetnek, a tiszteletnek azt a rajongó megnyilatkozását, mely poraikat fogadta, kisérte; azt a
káprázatos fényt, mely diadalútjukat beragyogta, bőven
ismertették a napilapok s így arról szólanunk immár
felesleges. E helyen bennünket inkább az ünnepélyek
egyházi mozzanatai érdekelnek, s ezekről kívánunk,
emlékezetnek okáért beszámolni.
A hamvakat okt. 27-én reggel vette át Orsován
a kiküldött ötös bizottságtól a kormány, s a hivatalos
aktus után következett az egyházi szertartás. A r. kath.
vallású bujdosók (II. Rákóczi Ferencz, Zrínyi Ilona,
Rákóczi József, Bercsényi Miklós, Csáky Krisztina,
Eszterházy Antal és Sibrik Miklós) hamvainál Frahnói
Vilmos püspök végezte a gyászszertartást s mondott
magyar nyelvű imádságot. Az evangélikus vallású Thököly Imre hamvainak fogadására Zelenka Pál és Scholtz
Gusztáv püspökök és Zsilinszky Mihály kerületi felügyelő
jelentek meg. A Thököly hamvait magában rejtő réz
koporsónál Scholtz Gusztáv püspök végezte az egyházi
szertartást és a következő beszédet mondotta:
„Hazaérkezett nemzetünk nagy fia a haza földjére,
mely mellett egykor jó és balsorsban rendületlenül kitartott. Hazaérkezett, nem múló látogatónak, nem ünneplő
vendégnek, hanem hazaérkezett, miként a fiú édes otthonába, a távol idegenből. Hazaérkezett állandóan és
itt köztünk marad lakóul, hogy a hol egykor bölcsője
ringott, odaszálljon a sírjába is, melynek szent nyugalma
fölött nem az idegen nép szülötte, hanem saját nemzetének kegyelete őrködjék, idők végezetéig. Lelkünk
elborul az ő emlékezetének oltára előtt. Hála és kegyelet
nagy királyunk iránt, mert visszaadta nekünk nagyjainkat.
Egyesüljünk mindnyájan buzgó imádságra a király és a
nemzeteknek Atyja, a jóságos Istenhez. Immár az Úr
áldjon és őrizzen meg Titeket, királyotokat és legyen
hozzátok kegyelmes. Az Úr világítsa orczáját rátok és
adjon nektek békességet. Amen!"
Orsovától Budapestig, a merre az útvonalon protestáns gyülekezetek vannak, mindenütt szólottak a
vonat elhaladtakor a harangok és a lelkészek híveik

élén megjelentek a pályaudvarokon. Temesváron Szabolcsba, Mihály ref. lelkész hazafias költeményét szavalta
el a hamvak fogadásakor, Czegléden pedig Takács
József ref. lelkész mondott imádságszerűen végződött
hazafias beszedet.
A drága hamvak a fővárosba okt. 28-án reggel
érkeztek meg, s a díszmenetben, a mely azokat a városba
behozta, részt vett a különböző egyházak papsága is.
A Rákóczi hamvait hozó gyászkocsi előtt haladt a róm.
kath. és a gör. kath. papság, a Tököly hamvait hozó
gyászkocsi előtt pedig az evangélikus és a református
papság. Az evangélikus papság soraiban láttuk Baltik,
Zelenka, Gyurátz és Scholtz püspököket, míg a ref.
papságot Mády Lajos esperes vezette.
Rákóczi ós r. kath. vallású társainak hamvait a
Szent István bazilikában ravatalozták fel, fejedelmet
megillető pompával s a gyászistentiszteletet Samassa
József egri érsek végezte.
Thököly Imre hamvait a Deák-téri evang. templomban állították ravatalra és a templomot, kivül és
belül gyönyörűen feldíszítették. A templom belső falait
lobogók és czímerek ékesítették, padlózatát biborszönyeg
borította, az oltárt délszaki virágok övezték. A fejedelem
ravatala közvetlenül az oltár előtt volt fölállítva. A bíborpiros katafalk három méter magasságban emelkedett a
fekete dobogó fölött s elől Thököly czímere szolgált
ékességéül. Jobbról ós balról pálmák szegélyezték s az
egész ravatalra négy oszlopra erősített balclakin borult,
a melynek tetejét a fejedelem koronája ékesítette.
A hamvakat záró veres réz koporsót hat, díszmagyarba öltözött presbiter: dr. Wagner Géza, Zsigmondy
Jenő, dr. Elischer Gyula, dr. Bókay Árpád, Wagner
János és Glück Frigyes vitték be a templomba s helyezték
el a díszes ravatalra. A koporsóra feltették a fejedelmi
koronát és kardot.
Az elhelyezés után Wagner Géza, a budapesti
evang. egyház felügyelője letette a ravatalra a gyülekezetnek Thököly színeivel ékesített díszes koszorúját;
fenn a khóruson pedig, Bruckner Frigyes karnagy vezetése alatt, a gyülekezeti énekkar adott elő gyászéneket.
A mikor a bazilikában vége volt a r. kath. gyászszertartásnak, a kormány, a főrendi- és a képviselőház
tagjai átvonultak az evangélikus templomba s részt vettek
Thököly Imre gyászünnepélyén is, a mely alatt a ravatal
körül előkelő protestáns férfiak állottak díszőrséget. A
zsúfolásig telt templomban hatalmasan hangzott fel az
énekkar Luther éneke; ennek elhangzása után pedig
Scholtz Gusztáv püspök lépett szószékre és a következő
beszédet mondotta:
Isten hozott drága hamvak !
Isten hozott jó nagy urunk, Thököly Imre!
Kétszázéves síri álmod után nemzetednek feltámadva,
Te nagy hontalan száműzött, Isten hozott újra szeretett
hazád földén, mely anyai szeretettel borítja majd hantjait hozzá visszajutott, soha el nem felejtett fiára.

Bizonyára Isten hozott! Mert Isten az, ki él a
honfiúi szívben, hogy nagyjait és jeleseit felejteni nem
tudja még évszázadok multán sem. Mert Isten az, ki a
szívet buzdítja szüntelen, hogy kívánja, követelje, könyörögve kérje vissza azt, a mi az övé volt egykor testestől,
lelkestől mindig. Mert Isten az, ki él a nagy, a dicső
ősz király szívében, hogy megértse nemzete titkos, leghőbb vágyát, felejtve multat, háza tradiczióit, szeretetben
összedobbant a nemzet szívével s királyi hatalmában
visszadatja a nemzetnek, mi az övé volt elejétől végig.
Isten hozott, jó Thököly Imre!
De örömében is felsajog e névnek hallatára a
honfiúi szív. Hiszen szörnyű időknek szemtanuja volt a
férfiú, ki itt alussza szent álmait. Korlátlan kényuralom
járma alatt a nemzet minden szabadsága békóba verve,
börtönbe zárva, gályákra küldve, a hit és gondolatszabadság, e néhány szó — nem az enyém, nem is vallásombeli történetíró vallomása szerint — jellemzi teljesen a
kort, a mely a fiatal daliát, Thököly Imrét a „bujdosók"
élére szólította. A protestáns üldözés magyarirtássá fajult.
„Katholikussá legyen az ország, legyen szolga,
legyen koldus" — követeli Kollonics.
„A vallásszabadságot biztosító magyar törvényeket
megtartani nem köteles a magyar király" — hirdeti
Bársony.
„Hitszegő, vagy hontalan száműzött legyen a protestáns", parancsolja Szelepcsényi, s a bukarii ós nápolyi
gályák megteltek a szegény ártatlan magyar protestáns papok alakjaival, „keserves rabságban, nagy szomorúságban".
„A magyar, ha protestáns, vérpadra való", szól
CarafFa, s Debreczen, majd Eperjes városainak 50 patricziusa vérpadon ontja vérét az emberszörny ezen úgynevezett „Theátrumán".
Maga Thököly már 13 éves gyermekifjú korában
testvéreivel együtt vagyonuktól megfosztva, mint űzött
vad, puszta életét megmentve, bujdosik Erdélybe,
. . .„e Pathmos szigetébe,
Hol üdén csorog Istennek beszéde".
Csodálkozzunk-e, hogy ifjú lelkében e keserves
tapasztalatok után megszülemlik a szabadságvágy ? Az
eltiprott hazának szabadsága, a vérig üldözött hitsorsosok vallásszabadsága utáni vágy? Három nővére, Katalin,
Mária és Éva „szelid erőszaknak engedve" elhagyja Ősei
vallását, nagybátyja, Zsigmond szintén csak hitszegése
árán tartja meg életét. Csoda-e, ha a lelkes ifjúban
felébred a férfiúi dacz és elhatározás, megmutatni a
világnak, hogy — mint kortársa írja — „Isten még
mindig támaszt az anyaszentegyház szabadulására, az
ő nyomorúságának idején, istenes Mózeseket". Crescit
sub pondere palma! Ideálja a hitszabadító Gusztáv
Adolf svéd király olvasmánya, a németalföldi szabadságliarcz története, mely harcz egyes fázisaiban oly nagyon
hasonlított hazája helyzetéhez. Ott Egmont és Hora, itt
Nádasdy, Zrínyi és Frangepán kivégeztetése; ott az
„alcabala", itt az „accise", e „szörnyű" és „dőre" szó,

mint Bethlen Miklós mondja, ott Alba, itt Cob és társainak vérejagzései, ott is, itt is a megtámadott nemzeti
élet és vallás - szabadság élet-halálharcza az idegen
abszolutizmus ellen. Ha ott sikerült a szabadságot kivívniok, miért ne sikerülhetne itthon is ? így gondolkoztak
a „bujdosók", így az ifjú Thököly Imre is. Csodálkozzunk-e, ha Bocskay és Bethlen örökének, a nemzeti és
hitbeli szabadságnak védelmében a segítséget ott kereste,
a hol az található volt: a töröknél? „Hiszen — úgymond egy jelesünk — ha a harminczéves háborúban
és azóta is, az akkori bécsi reakcziónak nem sikerült
az emberiség legdrágább kincseit, a nemzeti és lelkiismereti szabadságot teljesen megsemmisíteni, bizonyára
azon szövetségnek köszönhető, melyet Bocskay, Bethlen,
Thököly és Rákóczi kötöttek a törökkel", mely szövetségnek épen az igazi kultura zászlóvivői: Németország, Anglia, Hollandia ós a katholikus Francziaország
voltak nemcsak pártolói, de indítványozói és közvetítői is.
Messze vezetne a szabadságharcz változó eseményeit, a nagy szabadsághős győzelmeit és vereségeit
csak futólag is ecsetelni. Szatmár, Ónod, Tokaj, Lőcse,
Késmárk ós majd az egész magyar felvidék Thököly
zászlói alatt, szemben Lipót szövetségese, Sobieszky s
a pápa pénzéből fizetett császári és lengyel hadsereg, a
törökök győzedelmes előrenyomulása Bécsnek kapui elé,
esztergomi vereségük, Budavárának győzedelmes bevétele 146 évi török hódoltság után, Apaffy erdélyi fejedelem megfélemlítése, Erdélynek, mint „meghódított
tartománynak" képe, a zentai csata borzalmai, a karloviczi béke, Thököly szerencse-csillagának aláhanyatlása,
Thököly mint török alattvaló, hazájából száműzve, a
nikodémiai virágváros, Izmid csendes remete lakója, a
mind elvonul lelki szemeink előtt, midőn kegyelettel
állunk 200 esztendő multával hamvaid előtt. Thököly
Imre, ki mindezt átélted, átkinlódtad, átszenvedted, hazád
és vallásod rendíthetetlen szeretetében, hősiesen megállva
mindhalálig, mint az Úr híveinek egyike, kik a szent
könyv ígérete szerint „híveknek" találtatván halálig,
elveszik az életnek koronáját, mint az Úr ama híveinek
egyike, a kiknek nevük fénylik, miként az égnek fényessége és mert sokakat az igazságra vezettek, miként a
csillagok örökkön-örökké fénylenek.
Thököly Imre nem halt meg! Thököly Imre ól.
Az erőszakkal szövetkezett hitszegés idő előtt béníthatta
meg a hőst, a szabadságnak a vezér fáradt kezéből kihulló zászlaját erősebb, fiatal kar ragadta fel, mielőtt
porba hullhatott volna; Thökölyt felváltja Rákóczi B^erencz
a nemzet szabadságharczában, a recrudescunt vulnera
csatakiáltás csodákat művel, melyekről szent lelkesedéssel
emlékezik meg a nemzet most is, 200 esztendőnek elmultával. Elnémultál áldott fejedelem Izmidben, virághantos
nyugovóhelyeden, miként elnémult nagy utódod Rodostóban.
Hiszen Krisztus urunk is elnémult ott sziklasírjában, melyre
Pilátus nagy pecsétjét helyezé. De az eszme, melyért éltetek, küzdöttetek, szenvedtetek, meghaltatok, édes hazánk
szabadságának örök eszméje nem hallhatott meg; síro-

tokból kitörve, létjogot követel századok harczában azóta
is minduntalan. Te dicső, nagy halott, dicső utódaiddal
együtt, búzaszem valátok, mely földbe tétetvén, nem
marad az magára, hanem sok gyümölcsöt terem. A szent
hajdankorban megígérte az Úr szolgájának: „íme én veled
vagyok, hogy megőrizzelek tégedet, és meghozzalak tégedet ezen földekre, s nem hagylak el tégedet, mígnem beteljesítem, mit teneked szóltam". Az Úr beváltotta igéretét Thökölyre nézve is. Itt van hamvaiban és itt van
közöttünk, imádott hazája földjén, mely szabad akar lenni,
milyennek ő álmodá, a jóságos, a kiengesztelő, az alkotmányos király élte esthajnalán látva, — király és nemzet szeretetben egyetértve, egy boldogabb időnek már
magában is boldogító reményében boldogan. E nagy munkának egyik nagy alapvetője valál, Thököly Imre. Hálás
nemzeted köszönt és üdvözöl. Isten hozott! Isten hozott!"
A beszéd és az áldás elhangzása után ismét a
templomi kar énekelt, hatalmas erővel adván elő a gályarabok énekét.
A gyász-istentiszteletek után mindkét templom nyitva
állott a közönség részére, egészen délután négy óráig,
s ezerek és ezerek szorongtak azok ajtajaiban, csak
hogy egy pillantást is vethessenek a bujdosók ravatalára.
Délután öt óra tájon ismét gyászkocsikra helyezték a koporsókat. Thököly koporsóját a Bethlen Gáborkör díszruhás tagjai hozták ki vállaikon a gyászkocsira
s díszőrségképen, beláthatatlan embertömeg között, kisérték ki a pályaudvarra.
A koporsókat a halottszállító kocsiban újból felravatalozták s este 8 óra tájon indították útnak külön vonaton Kassára, illetve Késmárkra.
A hamvak útja ép úgy diadalút volt nyugovó helyökig, mint Orsovától Budapestig. Kassa és Késmárk
pedig talán még sohasem látott oly fényt és oly sokaságot, mint a milyen utczáit, házait a temetés napján
elárasztotta.
Kassán fejedelmi pompával, a kormány, a főrendi és képviselőház tagjainak hivatalos jelenlétében törtónt
meg a hamvaknak a dóm kriptájába való elhelyezése,
október 29-én.
Thököly hamvait Kassáról 29-én éjjel indították
útnak Késmárk felé, a hova 30-án reggel érkezett meg
az azokat szállító külön vonat, a kormány és a hivatalos
küldöttségek tagjaival.
A hamvakat rejtő koporsót a vasúti állomás melletti díszsátorban állították ravatalra s itt adta azt át
Thaly Kálmán a nemzet nevében Késmárk városa és
az evang. egyház elöljáróságának örök megőrzés végett.
A hivatalos átadás után díszmenetben vitték be a
városba a hamvakat, mi közben a gyászkocsi előtt az
evang. és a református papság haladt, Zelenka Pál
evang. püspök és báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő vezérlete alatt.
A menet először a régi Thököly-várba vonult be
a hamvakkal, s itt báró Prónay Dezső mondott ünnepi
beszédet. Azután a feketével bevont, czímerekkel és
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galyakkal feldíszített templomba vonultak, az utolsó
gyásztisztesség megadása végett.
A templomban Terray Gyula gömöri esperes mondott beszédet, Dianiska Frigyes késmárki lelkész pedig
a gyülekezet nevében átvette megőrzés végett a hamvakat. Végül Zélenka Pál püspök imádkozott és mondott
áldást a hosszú bujdosás után szülőföldjükre visszatért
hamvakra.
A szertartás után néhány óráig még nyitva hagyták a templomot a közönség részére; azután pedig ünnepélyesen elhelyezték a koporsót a templomban felállított sarkofagbau.
A sarkofag soborsini sárga márványból készült, s
a következő feliratokat viseli. Az első oldalon: „Kézsmárki Thököly Imre, Felső-Magyarország és Erdély fejedelme, született 1657. szeptember 25-én, meghalt 1705.
szeptember 13-án Izmidben, Kis-Ázsiában; a hátsó oldalon : A magyar szabadságharcz számkivetett hősének
hamvait hálás nemzete, I. Ferencz József apostoli király
elhatározásából, itt, szülőföldén, helyeztette örök nyugalomra 1906. október 30-án."
Itthon pihennek tehát végre nagy bujdosóink hamvai. A hamvak pihenését, mindama nagy napig, ne
zavarja meg senki és semmi! Nagy lelkök azonban ne
pihenjen; hanem éljen s hasson közöttünk mindörökké!

KÜLFÖLD.
K ü l f ö l d i szemle.
Berlin vallásfelekezeti viszonyait fejtegette a minap
Kotterba lelkész egyik már nyomtatásban is megjelent
nagyon tartalmas és tanulságos előadásában. A különböző városi és egyházi statisztikai hivatalok adatai alapján számokkal mutatta ki az értekező, hogy Berlin városa
népességéből 1817-ben 186,570 volt evang. (94'990/0) s
6157 róm. kath. (3-44%); 1843-ban 328,253 ev. (92"000/d)
s 16,453 róm. kath. (4-66%.); 1871-ben 732,351 evang.
(88'63°/0) s 51,517 r. kath. (6-23%); 1900-ban 1.590,115
ev. (84i.8%) s 188,440 róm. kath. (9'98%), a mi más
szóval annyit jelent, hogy az ev. lakosság számaránya
11%-kal apadt, ellenben a r. katholikusoké 6 % %"kal
emelkedett. Az 1906. ápr. 20-iki „Berliner Lokalanzeiger"
egyházi jegyzéke szerint Berlinben vasárnaponként a
különböző templomokban, iskolákban, konfirmandusok
termeiben és kápolnákban összesen 102 helyen tartanak
evangélikus és 29 helyen róm. kath., illetve az elővárosokban 54 helyen ev. és 38 helyen r. kath. istentiszteletet.
Ha már most normálisnak tekintjük a róm. kath. egyház
istentiszteleti helyeit, úgy a lakosság számarányában
Berlin városában 246 és nem 102 s az elővárosokban
323 s nem 54 helyen kellene evang. istentiszteletet tartani. Berlin városának azonban, a statisztikai évkönyv
szerint csak 61 ev. temploma, 33 kápolnája, 81,623 ülőhelye és 205 lelkésze van, a mi mindenesetre kevésnek

mondható. Pedig Berlin ós a protestantizmus csaknem
azonos fogalom. Központja a főváros minden tekintetben
a német protestantizmusnak is.
„Krisztus farizeusainak{!, a jezsuitáknak (Hase, a
nagy egyháztörténetíró szerint a Jesu itis) van már generálisuk. Ennek a katonailag fegyelmezett rendnek az
élére mult hó 8-ikán a gregoriánus egyetem rektorát,
Wernz Ferencz pátert állították titkos szavazattal. E
szavazatot gyakorolták a rend egyetemes gyűlésén az
olasz, német, franczia, spanyol és angol jezsuita elöljárók
s az egyes tartományi elöljárók, vagyis mindössze 86-an.
Az ezidei egyetemes gyűlés Rómában, a Collegium Germanicumban tartatott, a Sz. Miklósról elnevezett templom
mellett. Wernz generális német ember. A württembergi
Rottweilban született 1842 deczember 4-én. Már 15 éves
korában belépett a rendbe. Humanista, bölcseleti és
theologiai tanulmányainak befejezése után pappá avattatván, a kánonjog tanára lett Dittson - Hallban és
1883-ban ugyanannak tanára a pápai gregoriánus egyetemen. 1904 óta nevezett egyetem rector magnificusa.
1897-ben adta ki négykötetes nagy kánonjogi művét.
Az index-kongregácziónak és a kánonjog kodifikáló bizottságának is tagja. Az interregnum alatt a jezsuitarend kormányzatát ideiglenesen Freddi Ruggero olasz
páter vitte. Mindenesetre érdekes, hogy ez alkalommal
német embert ért a jezsuiták közbizalma.
A Májunké-Reindl
Román-féle rémmese Luther
öngyilkosságáról újból kisért bizonyos r. kath. köröket,
Nem hagyják a szegény reformátort nyugodni. Pedig
egyik pápás ideáljuk, a vérszomjas spanyol Fülöp és
fővezére Alba mondotta az ő sírján, hogy „holtakkal
nem harczol". Azt olvassuk, hogy a Milanóban megjelenő „Osservatore Cattolico" aug. 27. számában újból
felelevenítette ezt a történeti hazugságot, a melyről egy
német r. kath. egyháztörténetíró is azt mondotta ; hogy
még azt (t. i. azt a szégyent) jóvá kell tennie a róm.
kath. történetírásnak. A röpiratnak egyik franczia kiadása szolgált a czikk forrásául. A czikkről különben
még a német klerikális „Köln. Volkszeitung" is megjegyzi, hogy „mint történeti tanulmány, állítólagos figyelemreméltó adaléka daczára is kritikán alul áll. Felesleges tehát, hogy továbbra egy szót is vesztegessünk
reá." Mi is azt mondjuk, főleg mióta 1883-ban Köstlin
tanár, a nagyhírű Luther-tudós alaposan kioktatta ebben
a kérdésben Janssent, a frankfurti történetgyártót.
Bajorországban az ev. tartományegyház kebelében
a papfiakat segélyező egylet mellett van egy papleányokat segélyező egyesület is. Pénztára máris tetemes évi
segélyekben részesíti a (nagyobbára árva) papleányokat.
Az Alig. Ev. Luth. K.-Zeitungban azt olvasom, hogy az
1905. évben 96 papleányt segélyezett, 4740 márka rendes és 1369 leányt rendkívüli segélylyel, a mi bizonyára
igen tekintélyes összeg a bajor ev. egyházban s a német klerikálizmus tengerében. Az egyesület évi bevétele
16,454 márka volt, a mely összegből 8000 márka alapítvány és 3680 márka tagsági díjakból folyt be. íme

így segélyezik Németországban az elárvult papi családokat. E téren valamivel többet tehetnénk mi is. A mi
szükségeink még égbekiáltóbbak Magyarországon.
Németország és Anglia az egyletek hazája. Meg is
látszik rajtuk minden téren, hogy az egyesülésben és a
tömörülésben van az erő. A német tudomány trónol, a
gyakorlati élet és ügyesség terén Anglia jár elől. Mi
pedig szónokolunk és közigazgatunk az unalmasságig,
íme Németországban micsoda hatalommá nőtte ki magát
a szocziáldemokráczia és annak méltó társa vagy ellenfele : az ultramontán czentrumpárt. Olvasom továbbá,
hogy a szocziáldemokrácziához nem is tartozó munkásegyleteknek igen nagy a száma, s tagjaik meghaladják
a százezeret. Ezek közé tartoznak a ker. ipartestületek
300,000, a r. kath. munkásegyletek ugyancsak 300,000,
az ev. munkásegyletek 130,000, a r. kath. legényegyletek 75,000, a német nemzeti segédek egylete 81,000,
s a Hirsch-Duncker-féle iparegylet 120,000 taggal. Ezek
közé nem tartoznak a munkásegyletek közül azok, a
melyek nem kézműves iparral foglalkoznak, hanem inkább
iparilag vannak szervezve s ezeknek a száma hasonlóan
meghaladja a százezeret. Hát csakugyan a számok beszélnek !
Francziaországhoz hasonlóan Spanyolországban is
kitört az állam és az egyház közötti küzdelem. Közöttük
az ellentét a lehető legélesebb. Az államnak czélja a
vatikáni egyház befolyásának ellensúlyozása, sőt megtörése, míg ellenben Róma görcsösen ragaszkodik a
spanyol állami élet feletti uralmához. Az állam közelebbről a közoktatásügy államosítását, az állami törvények és a konkordátum (1851) közötti megegyezés létesítését, a konkordátumban nem foglalt rendek feletti
felügyelet gyakorlását, esetleg azoknak feloszlatását, a
lelkiismereti és vallási szabadság meghonosulását, a
polgári házasság bevezetését, a kultuszbudget megszorítasát, a kultuszszabadság helyreállítását s az egyházi
eskü megszüntetését czélozza, — a mi igen nagy dolog
a klerikálizmus által elnyomott és politikailag tönkrejutott Spanyolországban. Ezzel szemben Róma továbbra
is vitatja a közoktatás feletti kizárólagos felügyeletét,
az egyházi rendeknek és társulatoknak állami elismertetését, sőt az államtól való teljes fiiggetlenítését, a
kultuszbudget jelenlegi nagyságát, a r. kath. vallásnak,
mint államvallásnak teljes kidomborítását s a vallási
türelem megszüntetését. Ezeket így olvasva, eszembe
jut volt professzoromnak, Tschackert göttingai polemikusnak az a találó mondása, a mely szerint Róma egyházának saját országaiban, ú. m. Franczia-, Spanyol- és
Olaszországban kell felbomlania, s akkor indulhat meg
kebelében egy új reformáczió. Úgy látszik, a közel jövő
igazolni fogja Tschackert állítását!
„A liberális, modern és egyházi Krisztuskép" czím
alatt rendkívül alapos, mélyen járó, de tudományos theol.
tekintetben kissé egyoldalú tanulmány, illetve czikksorozat jelent meg a közelmúlt napokban a Luthardt-féle
„Alig. Ev. Luth. K.-Zeitung" ez évi 37. s következő

számaiban. Találóan mondja, hogy a XIX. század végével s a XX-iknak elején a Krisztus élet- és jellemképének oly általános, mélyre ható s intenzív komoly
ismertetésével találkozunk az irodalomban, a milyenre
az azelőtti évtizedek tudományos theologiájában nem
volt példa. Szerzőnk kissé erőltetett módon éles határvonalakat emel a liberális, modern és egyházi Krisztuskép között, s annak a meggyőződésének ád kifejezést,
hogy egyedül az evangéliumok ura és istene, a Krisztus
felel meg legjobban a történeti forrásoknak s az élő
vallás követelményeinek. Igen ám, de az arról szóló
felfogás különböző volt a középkorban, a reformáczióban,
az orthodoxiában, a raczionalistáknál és a modern theologiában. Sőt nem hivatásos theologusok is mesteri vonásokkal méltatták a Krisztust. így Chamberlain, Paulsen,
Alberti és Türck. Mindenesetre örvendetes és tanulságos
jelenség, hogy Krisztus élet- és jellemképe oly komolyan
és sokoldalúlag foglalkoztatja a hivatásos theologián
kivül is a tudós köröket. Hisz a Krisztusról szóló modern
irodalom — mint Gnitzmacher rostocki tanár is állítja
fent idézett tanulmányában — csaknem beláthatatlan.
Eperjes.
Dr. Szlávik

Mátyás.

EGYHÁZ.
Püspökválasztás. Az erdélyi szász evang. egyházkerület okt. 30-án tartotta meg Nagyszebenben piispökválasztó közgyűlését. A jelöltek közül egy szavazat
ellenében az összes szavazatokkal dr. Teutsch György
nagyszebeni lelkész, eddigi püspökhelyettes választatott
meg a kerület püspökévé. Az új püspök az 1893-ban
elhunyt Teutsch György Dániel püspöknek legidősebb
fia. Született Segesvárott 1852-ben, 1876 óta az egyház
tagja. Először tanára és igazgatója volt a nagyszebeni
evangélikus tanítóképző-intézetnek és 1896-tól 1904-ig
Nagy-Csuron lelkész volt. 1904 óta nagy-szebeni lelkész
és 1899 óta püspöki vikárius.
Templomszentelés. A győri evang. reform, egyház
f. hó 4-én szenteli fel új templomát. Az ünnepély sorrendje : 1. A templom előtt gyülekezeti ének: LXXXIV.
zsoltár 1. verse. 2. Antal Gábor püspök beszéde a templom előtt. 3. A gyülekezet állva énekli a 74. dics. 1. versét.
4. A gyülekezet ülve énekli a XC. zsoltár 1. versét. 5. Egyházi karének. 6. A püspök szentelési beszéde és imája.
7. Egyházi karének. 8. Czike Lajos esperes, kir. tanácsos ünnepi beszéde. 9. Egyházi karének. 10. Szabó
Zsigmond lelkész felolvassa a templomépítés rövid történetét. 11. Keresztelés, végzi Gartsik N. Sallay István
császári lelkész. 12. Esketés, végzi ifj. Czike Lajos bőnyi
lelkész. 13. „Himnusz", énekli a gyülekezet. 14. Úrvacsora.
15. Záró ének. CXXII. zsoltár 2. verse.
A sepsi ref. egyházmegye a mult hónapban megtartott közgyűlésén ejtette meg az esperesválasztást. Az
egyházmegye bizalma ismét az eddigi esperes: Józsa
Sándor személyében összpontosult s a gyűlés egyhangúlag őt választotta meg esperessé.
A máramaros-ugocsai ref. egyházmegye Halmiban tartotta meg őszi közgyűlését. György Endre gondnok hosszabb s mély tartalmú beszéddel nyitotta meg a
közgyűlést. Megemlékezett benne a három milliós kor-

mánysegélyről, s hangsúlyozta e segélynek törvény által hogy a lelkészi fizetés, a korpótlék és a nyugdíjintézet
leendő biztosítását, valamint azt, hogy ha a kultusz- ügyei kívánt módon megoldhatók legyenek. Ilyen irányú
miniszter azt a részletes elszámolás kötelezettségével feliratok beterjesztésére a kerület többi egyházmegyéit
adja, azt a prot. autonómiával és a 48. XX. t.-cz. szel- is felhívják. Indítvány tétetett a közgyűléseknek állandóan
lemével megegyeztethetőnek nem tartja, mivel az összeg Zilahon tartása iránt ; a gyűlés azonban ehhez nem
felhasználása merőben az egyetemes egyház belső dolga. járult hozzá, hanem továbbra is az eddigi gyakorlat
A mikor azonban az egyház az államsegéllyel súlyos •fentartását mondotta ki. Kilyén Sándor igazgató-tanácsi
terheitől megszabadul, ideje lesz arra is gondot fordí- irodaigazgatónak jegyzőkönyvi köszönetet szavaztak a
tani, hogy az egyház belső életét is megújítsuk. „A krasznahorváti gyülekezetnek nyújtott 500 kor. adomámiképen egyházunk ma működik — mondá — csak nyért s köszönetüket a ker. gyűlés alkalmával élő szóval
félig teljesíti feladatát. Jó szerint csak adminisztráczió is tolmácsolni fogják.
az egész működésünk. Azon keresztyén egyházi életnek,
Egyházmegyei választások. Az abauji ref. egyazon bensőségnek, a mi a mi egyházunk lényege volna házmegye szavazatbontó bizottsága október 23-án vette
. . . ennek a benső életnek nagyon kevés nyomát lát- számba a világi fő- és aljegyzői és a lelkészi aljegyzői
juk. Csak a külső formák vannak meg. A községekben állásra beadott szavazatokat. Ezeknek eredményeképen
megvan az egyház, mint intézmény, de az igazi keresz- világi főjegyzővé dr. Piűcy Endre alispán, eddigi világi
tyén élet hiányzik." A szoczializmus és pedig nem a aljegyző, — világi aljegyzővé Téglássy Endre földbirtudományos, hanem a legdurvább, a leganyagibb szo- tokos, — lelkészi aljegyzővé Benke István szentandrási
czializmus, veszedelmesen terjed egyházunk tagjai között, lelkész választatott meg.
s ezzel szemben egyházunk teljesen mozdulatlan, holott
Az udvarhelyi ref. egyházmegye okt 24-én tara r. kath. egyház egész erővel és öntudatosan dolgozik totta meg közgyűlését Székelyudvarhelyen. A lemondott
azon, hogy a szoczializmus veszedelmeit ne csak elfor- tanügyi előadó helyére Biró Sándor vallástanárt válaszdítsa feje felől, hanem hogy annak, a maga szelleme tották meg. A jelentések meghallgatása és tudomásul
szerint, irányadója is legyen. György Endre gondnoknak vételén kivül, a hogy a tudósításban olvassuk, rendbíre magasabb látókörű programmjára bizony nem igen ságot állapítottak meg a „hanyag papokkal" szemben.
adta meg a kellő visszhangot az esperesi jelentés, a Bizony szomorú dolog, hogy még ilyen intézkedésre is
mely szerint a gyülekezetek adminisztrácziója rendetlen; szükség van.
nincs rendben a levéltár, hiányosak a jegyzőkönyvek,
Templomszentelés. A kisráskai ref. anyaegyháznem eléggé pedáns az anyakönyvvezetés, a számadásokhoz tartozó hegyi-i filia hívei f. hó 4-én szentelik fel
ban nincs egyformaság és pontosság, kilencz egyházban
templomukat.
még az egyházi ingatlanok sincsenek telekkönyvezve, s
Báró Bánffy D. válasza az Irsay-iigyben. Emlínémely gyülekezetek egészen el vannak adósodva stb.
tettük már, hogy a kolozsvári ref. gyülekezet tagjai
stb. Nem adott visszhangot a tanügyi bizottság sem, a melymemorandumban fordultak a hivatalától elmozdított
nek, daczára annak, hogy a bizottság egyik tagja egész
Irsay József lelkész visszahelyezése érdekében a konsereg javaslatot terjesztett a tavalyi közgyűlés elé, nem
vent elnökeihez. Erre a memorandumra most báró
volt semmi érdemleges előterjesztése, mert hát a bizottBánffy Dezső úgy is, mint a konvent egyik elnöke, úgy
ság tagjait nem igen lehet tanácskozásra összehívni.
is, mint az erdélyi egyházkerület legidősebb főgondnoka,
— Ezt a tudósítást a Debr. Prot. Lap referálása alaphosszabb levélben felelt az elégedetlenkedőknek. Leveján írjuk. Nem a máramaros-ugocsai egyházmegyét akarlében első sorban is arra mutat reá, hogy az oly nagyra
juk vele kipellengérezni, hanem csak azt kívánjuk elérni
becsült egyházi autonómia nem abban áll, hogy az egyvele, hogy sajnálatos állapotainkra felhívjuk azoknak a
háztagok többen vagy kevesebben a saját tetszésük
figyelmét, a kiknek legelső sorban hivatásuk azokon
szerint járjanak el, hanem hogy magunk alkotjuk meg
változtatni. A máramaros-ugocsai állapotok nem állanak
alkotmányos úton azokat a törvényeket, a melyek szerint
páratlanul. Többé-kevésbbé ugyanilyenek azok a többi
egyházunkat kormányoztatni akarjuk s választjuk meg
egyházmegyékben is. Vájjon mikor ébrediiunk már fel
a fokozatos hatóságokat, a melyekre a törvények végrecsendes, de veszedelmes szendergésünkből ?!
hajtását és felügyeletét bíztuk. De ebből a drága jogunkA szilágyszolnoki evang. egyházmegye a mult ból azután az a szent kötelességünk származik, hogy
hónapban tartotta meg közgyűlését. Bartha Dezső espe- törvényeink iránt engedelmes tisztelettel viseltessünk s
res megnyitó beszédében a fejét mindinkább emelgetni megbecsüljük azokat a hatóságokat, a melyek törvényeink
kezdő klerikális irányzatra és az ellen való komoly szerint járnak el. Ha jogorvoslatot keresnek, keressék
védelemre hívta fel a figyelmet; azután pedig terjedelmes, azt a törvény rendes útján s ha igazuk van, feltétlenül
de épen nem sablonszerű keretben mozgó jelentésben meg is fogják azt nyerni. Rendkívüli úton befolyni a
számolt be az egyházmegye szellemi és anyagi ügyeiről. biróság hatáskörébe sem a híveknek, sem a kormányJelentésében szinte tanulmányszerűen foglalkozott a zóknak nem lehet. Sajnálatát fejezi ki a felett, hogy a
szoczializmussal s ennek orvosszereképen a vallás inten- panaszosok az egyházból való kitéréssel fenyegetőznek.
zívebb és a lelkeket valóban átható tanításával. Mindkét Komoly szavakkal igyekszik őket ennek helytelenségéről
fejtegetést oly értékesnek és eszméltetőnek ítélte a meggyőzni; de kijelenti, hogy ha bár elhagyják is az
gyűlés, hogy azoknak külön körlevelekként kinyomatását egyházat, az a biróság ítélkezésére semmi befolyást
és minden gyülekezethez megküldését rendelte el. Az espe- sem fog gyakorolni. A komoly hangú s a kérdés elbíráresi jelentés után a többi, rendszeres jelentések olvas- lásánál az egyedül helyes alapokon nyugvó válasz, nem
tattak fel, majd pedig az új papok és tanítók erősíttettek tudjuk, mily hatást fog gyakorolni; de fájdalom, a kedébe hivatalaikba. Megejtették a szavazást a megüresedett lyek felzaklatott volta miatt, nem igen merjük remélni
egyházmegyei tisztségekre is s aljegyzővé Kovács Zsig- annak kívánt sikerét.
mondot, levéltárossá Kádár Gézát, nyomtatványkezelővé
Farkas Sándort választották meg. Felterjesztést intéznek
a kerülethez a közigazgatási segélyben való részesittetés,
valamint a 48. XX. oly mértékű végrehajtása tárgyában,

"- "7.V,'.'

I S K O L A .
A karczagi ev. ref. főgimnázium tanári kara és
ifjúsága október 29-én délután 3 órakor a főgimnázium
tornacsarnokában Rákóczi - emlékünnepet rendezett, a
következő sorrendben : 1. Énekelt az ifjúsági énekkar. 2.
II. Rákóczi Ferencz Rodostóban (Yáradi Antaltól), szavalta
Pap Tamás VII. o. t. 3. Beszédet mondott: dr. Zsigmond
Ferencz főgimn. tanár. 4. Rákóczi (Veszely Gézától),
szavalta: Tóth Gáspár VII. o. t. 5. Rákóczi - induló
(Farkas Imrétől), szavalta: Fábián Sándor VI. o. t. 6.
Énekelt az ifj. énekkar.

Egyházi szentedények, úrvacsora-kelyliek, keresztelő kannák és medenczék, borkancsók, oltári gyertyatartókból dús raktárt rendezett be Polgár
Kálmán
budapesti müötvös (üzlete VII. ker., Erzsébet-kőrút 29.
szám) és az érdeklődő lelkész urak kívánságára stílszerű rajzokkal, tervezetekkel és költségvetéssel díjtalanul szolgál.
Felhívjuk az érdeklődök figyelmét Magyarország
legnagyobb tan szerraktárának, Calderoni és társa czégnek hirdetésére. Ez a czóg honosította meg hazánkban
a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt foglalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő műszerek is készülnek.

EGYESÜLET.

Pályázati hirdetmény.

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság f. évi
november hó 8-án, délután 5 órakor Budapesten, a ref.
főgimnázium nagytermében (Lónyay-uteza 4c. szám., II.
emelet) tartja meg közgyűlését. A közgyűlés tárgyai: 1.
Előfohász, megnyitás. 2. Jelentés az 1905. évi számvizsgálatról s az 1907. évi költségvetés megállapítása. 3. Jelentés a „Koszorú" és a „Házi Kincstár" 1905. évi forgalmáról. 4. Jelentés a londoni Traktátus-Társasággal
való szövetkezésről. 5. A Társaság pályatételei, kiadványai, vidéki körei, halottjai. 6. Néhai Szász Károly és
Koncz József vál. tagok helyének betöltése. 7. Esetleges
indítványok, berekesztés.
A budapesti Bethlen-kör és a ref. theol. akad.
ifjúsága okt. 31-én sikerült reformácziói emlékünnepélyt
rendezett a ref. főgimnázium dísztermében. A tágas termet előkelő közönség töltötte meg. Közének után Szabó
Zsigmond theologus imádkozott. Maday Gyula lendületes és hazafias beszéddel nyitotta meg az ünnepélyt.
OyőkÖssy Endre saját szerzeményű alkalmi költeményeit
szavalta, a melyek közül egyet lapunk Tárczájában is
közlünk. Hamar István theol. tanár lapunk vezető helyén
található munkáját olvasta fel. Volt még ezenkívül női
solo-ének és zongoraszám is.

A magyarországi református egyház egyetemes konventjének közvetlen fennhatósága alatt álló és az ÉszakAmerikai Egyesült-Államok területén működő amerikai
magyar református egyházmegyében több egyházközség
az 1907/1908. tanév kezdetétől rendes mindennapos elemi
iskolát fog fenntartani.
E tanítói állások általában évi 500 dollár előleges
havi részletekben esedékes javadalommal vannak egybekötve, s a megválasztott tanító amerikai működése alatt
is a hazai tanítói nyugdíjintézetnek tagja marad. A kiutazásnak, melynek költségeire a konvent elnöksége 600
koronát előzetesen utalványoz, legkésőbben 1907 augusztus havában kell megtörténnie.
Felhivatnak mindazon magyarországi református
vallású tanítók, kik az amerikai magyar református egyházmegyében tanítói állást vállalni hajlandók, hogy ezen
szándékukat személyes körülményeik, nyelvismeretük stb.
ismertetése mellett, okmányokkal felszerelt kérvényben
a konvent alulírott világi elnökének (Budapest, II., Bimbóutcza 7.) 1906 deczember 15-ig jelentsék be.
Budapest, 1906 október 30.
A magyarországi református egyház egyetemes konventjének elnöksége:
Br. Bánffy Dezső,
Kun Bertalan,
főgondnok, világi elnök.

KÜLÖNFÉLÉK.
Az orvostudománynak világszerte sokatigérő renaissance-át látjuk rohamosan fejlődni egy új gyógymódban, mely egyszerűsége, czélszerűsége és kiváló
sikerei által ma már, mint legbiztosabb és legjobb gyógymód van elismerve. Ez a gyógymód a hemopatia vagyis
vérgyógyítás, mely a képzelhető legszebb gyógyeredményekkel lesz alkalmazva köszvény, görvélykór, asztma,
szív-, vese-, gyomor- és bélbajokban, súlyos idegbántalmak (neurasthenia, paralysis, tabes) és makacs bőrbetegségek eseteiben. A több ezrekre menő gyógyult, mint
lelkes apostol terjeszti ezen gyógymód kiválóságát, mely
eredményeiben tökéletesebb és tartósabb, mint bármely
fürdő vagy intézeti kezelés. Ezen gyógymód megalapítójá
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki most kezdi őszi kúráit.
Mindazon betegeknek, kik a fent felsorolt bajok egyikében szenvednek, őszintén ajánljuk ezen orvos tanácsát kikérni, ha a nyár folyamán betegségükből ki nem gyógyultak. Dr. Kovács J. orvos úrnak Budapesten, V. ker.
Váczi-körút 18. szám, I. em. alatt van a gyógyintézete
(csak bejáró kezelésre), hol naponta 9—1 és 3—6-ig
fogad betegeket, de meghívásra betegeket látogat a fővárosban és vidéken is. Mindazok, kik nyáron ki nem
gyógyultak, el ne mulasszák ezen gyógymódot alkalmazni, mely visszaadja egészségüket.

püspök, egyházi 'elnök.

Felelős szerkesztő: H a m a r

István.
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szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer

fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyók éhgyoKivánatra telítésnélküll töltést Is szállít a

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán.

SZT. LUKÁCS-FÜRDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.
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A gyermekek kedvencz játéka!

f í i ^ d ö k ú r a

Hogy egész
kényelmesen

SZENT-LTJKÁCS-FÜRDÖBEN*

Természetes forró-meleg 1 , kénes források, iszapfürdők, iszapborogatások, mindennemű thermális-fürdök, vízgyógykezelés,
massage. Lakás és gondos ellátás. — C s ú s - , k ö s z w é n j f - ,
i d e g - , b ő r b a j o k gyógykezelése és a téli fürdőkúra felől ki= = = = = merítő prospektust küld ingyen a = = = = =

Szt.-Lukács-fürdö igazgatósága

a helyes játékot

kiválaszt-

hassuk, már most kérjük
Rickter F. Ad. és Társa
cs.
kir. udv. kam. szállítóktól Bécs,. I. Operngasse
16., egy levelezőlapon az

Budapest-Budán.

HIRDETÉSEK.

ú j á r j e g y z é k n e k bérmentes

beküldését a

Kőépltöszekrényekrfil
és egyéb tanulságos játékokról.

mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA
Budapest, VIII., József-körűt 15.

A számos ábrával ellátott á r j e g y z é k mind-

Pianinók.

Pianók.

Tanerőknek

e g y i k s z e k r é n y t a r t a l m á r ó l é s a z e l m é s ki-

s lelké-

Árjegyzék ingyen
szeknek külön százaés bérmentve.
lékengedmény.
Részletfizetés engedélyezve.

egészítésekről felvilágosítást ad, mely kiegészítések

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti
állomásig.

tervszerűleg

Orgonaépítési műintézet.

E i e g e r

által

minden

egyes

Horgony - Kőépítőszekrény
nagyobbítható.

AA

Ottó

villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

Budapest, YII., Garay-utcza 48.
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Ferenez József-rend lovagja.
A párisi és béesi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
csőrendszerű (pneumatikaí) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 30 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását mérsékelt árban elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kívánatra díjmentesen.
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Király-olaj,
Ezen
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a melyeklen
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Csak arra kérünk
ügyelni,
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kellő

helyen vásároljon.

Singer Co. Varrógép Részv. Társ
Budapest: IV., Ujvilág-utcza 16.
Budapest:
„ ' IV., Muzeum-körut 27.
„
.
„
Ví., Teréz-körut 21.
„
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u.

VII., Kerepeal-ut 82.
VII., Király-utcza 52.
II., Fő-utcza 15.
37, Váoz: Széchényi-u

Raktárak Budapesten:
II., S z i l á g y i

Dezső-tér 3.

V . , G i z e l l a - t é r 1.
VII., E r z s é b e t - k ö r ű t

E:
£
^

19.

^

V I I I , Ü l l ő i - ú t 2 . (a C a l v i n tér sarkán).

^

Vidéken:

^

D e b r e c z e n : Simonffy-utcza.
Kolozsvár: Mátyás király-tér.
JJ:
P o z s o n y : Lőrinczkapu-utcza 1. sz. S T
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Fizlkol, Kémiai,
természetrajzi §s

Vetíti készülékek
Vetítő sépeR
a l e g n a g y o b b választéKban és
legKitűnőbb Kivitelben KaphatóK

Calderoni és Társa
mű- és tanszerraktárában

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8.

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár.

STOWASSER J.
cs. és kir. udv. hangszergyáros
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb. szállítója
Budapest, II. kerület, Lánczhíd-utcza 5. szám.
Ajánlja saját gyárában készült, elismert, legkiválóbb minőségű vonós-, húros-, fúvó- és ütőhangszereit.
Speczialista:
húros, vonós, fúvóhangszerek készítésében és
javításában.
H a n g f o k o z ó - g e r e n d a ! mely által bármely hegedű, gordonka, melybe az illesztetik,
sokkal jobb, erősebb és lágyabb hangot nyer.
Biztos siker. Kezesség minden egyes hangszernél. Hegedűbe hangfokozó-gerenda javítással
4 f r t . Régi mesterhegedük vétele és eladása.
L e g n a g y o b b g y á r é s r a k t á r . Saját
találmányú (Rákóczi) tárogató ; általánosan
elismert legjobb, mely tökéletes solohangszerró általam konstruáltatott. Iskolával 80
forinttól feljebb.
O r g o n a - h a r m ó n i u m o k . A gyönyörű
hang, melyet a világhírű legjobb gyártmányú amerikai rendszernek elmés szerkezeteelővarázsol, önmagának zeng dicséretet. —
65 forinttól minden árban kapható.
Az összes hangszerek javítása különleges szakszerű
pontossággal, jutányos árban; kezesség minden egyes
hangszernél. — Árjegyzék minden egyes hangszerről
külön, kivánatra bérmentve küldetik. — Kivitel nagyban ép kicsinyben.

Országh Sándor
orgona-és
harmoniumgyáros
cs. és kir. udvari szállító
R.-Palota (Budapest mellett)
Alapíttatott 1861-ben.
Az 1885. évi kiállításon «Nagy diszoklevél» és
nFerencz-József lovagrenddel)), az 1904. évi veszp r é m i kiállításon a r a n y é r e m m e l k i t ü n t e t v e , azonkívül számtalan k i t ü n t s t é s é s elismerés.
Készít kellemes és t ö m ö r h a n g ú , legjobb és l e g újabb r e n d s z e r ű o r g o n á k a t . Élvállal javításokat
és á t a l a k í t á s o k a t . Kisebb o r g o n á k készletben v a n n a k . Szolid m u n k a és j u t á n y o s á r a k . Áz o r g o n á k
jóságát m i sem bizonyítja inkább, mint a z , h o g y
a g y á r alapítása ó t a 400-nál több ú j o r g o n a lett
m e g r e n d e l v e és készítve.

Árjegyzék,

és részletes
díjmentesen

tervezet
küldetik.

kivánatra

ISagy tiszteletű Lelkész úr!
Van szerencsénk értesíteni, hogy most jelent meg a
Révész Bálint által írt, Szoboszlai Pap István által kibocsátott
és legújabban kiváló egyházi írónk, S. Szabó József által átdolgozott kiadása a

KONFIRMÁCZIÓRA ELŐKÉSZÍTŐ KÁTÉ-nak.
ÁRA 30 FILLÉR,
Ez a hasznos és idvességes tudományra tanító kis könyvecske 1856-ban, tehát ezelőtt épen 50 esztendővel jelent meg
először Debreczenben. A nagynevű szerző halála után bocsátotta közre későbbi kiváló püspök-utódja, az imádságos ajkú
I-íévész Bálint. Azóta 23 kiadást ért és sok ezer lélek ismerte
meg belőle, rövid foglalatban, a keresztyén vallás igazságait.
Ötven esztendő nagy idő. Igaz, a Krisztus tudománya
tegnap és ma ugyanaz és mindörökké ugyanaz lészen. E kis
könyv tartalma tehát, mely a Krisztus tudományáról szól, nem
változott meg. De igenis nagyot haladt szép magyar nyelvünk
csinosságban, erőben ós hangzatosságban. Ehhez képest kellett
a kátét átdolgozni, ú j alakba öltöztetni, a mely fontos munkával S. Szabó József, debreczeni kollégiumi tanár urat bíztuk
meg, a ki igyekezett a kátét a tanulásra könnyebbé tenni;
végül itt-ott, főként az első részben, hiányait pótolni. Lényegében azonban a káté maradt a régi. Minden t.'lelkész, tanító
és katechéta úr meggyőződhetik róla, ha e könyvet növendékeinek megszerzi, hogy ennél egyszerűbb, áttekinthetőbb, világosabb és tartalmilag kifogástalanabb konfirmácziói káté magyar
nyelven ez idő szerint nem létezik. Teljesen a 12 éves gyermek
felfogásához van alkalmazva, s az evangéliomi igazságokat olyan
könnyű és érthető módon adja elő, úgy hogy azokat a kevésbé
tehetséges gyermek is felfoghatja és megtanulhatja. Gondunk
volt arra is, hogy a káté külsőképen is megfeleljen az iskolai
legszigorúbb követelményeknek. Szóval mindenképen arra törekedtünk, hogy az átdolgozott kátéval oly könyvecskét adjunk
a t. lelkész, katechéta és tanító urak kezébe, a mellyel meg
lesznek elégedve és a melynek segítségével teljes sikerrel végezhetik a konfirmácziói oktatást.
Tisztelettel kérjük Nagytiszteletűségedet, hogy ezen kitűnő könyvecskét a hatósága alá tartozó iskolákban a növendékekkel megvétetni kegyeskedjék. Bevezetés esetén 10% engedményt nyujtunk a boiti árból. A könyvecske minden rendes
könyvkereskedés útján is beszerezhető.
Debreczen, 1906. oktober hóban.
Kiváló tisztelettel
Telegdi K. Lajos Utóda
Eperjessy István
könyvkiadóhivatala.
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kályhákat és ^ ^ k a n d a l l ó k a t
császáLri é s k i r á l y i

szállít

H E I M H.
B u d a p e s t ,

udvari szállító

T h o n e t - u d v a r ,

Különlegességek: templomok, csaladi házak, iskolák, irodák stb. részére. Több
m i n t 100,000 vari belőle használatban
Valódi

csak ezzel
a vódöjegygyei.

A bécsi zongorakészítők
első iparszövetkezete.

MEIDINGER-OFEN

& H .

H E I M ^

Prospektusoké* költségvetések Ingyen és bérmentve.

Legnagyobb gyári raktár

Czeczelits

IV., Kristóf-tér 7.

Dús választék hangversenyzongorákban angol mechanikaval, rövid szalon-, piccolo- és Mignon-zongorák, pianino
és harmoniumokban. Zongorakölcsönző-intézet. Zongorahangolások és javítások pontosan eszközöltetnek.

Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban.
B u d a p e s t e n Thonet-udvarban.

M á r i a

Budapesti

Budapesten,

á

Gyártelep : Bécs, IV., Klagbaumgasse
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Hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy mintán a M a g y a r Királyi P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m
ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztály^orsjáték (XIX- s o r s j á t é k ) I. osztályára szóló
sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főárusítóknak árusítás végett kiadattak.
Az I. osztály húzása ISOS n o v e m b e r h ó 22G és 2 3 - á n tartatik meg. A húzások a
M a g y a r kiályi á l l a m i e l l e n ő r z ő h a t ó s á g és kir. közjegyző jelenlétében nyilvánosán
történnek a húzási teremben. Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók.
Budapest, 1906. évi október hó 28-án.
Magy. Kir- Szab*

Osztálysorsjáték
Lukács

László.

HOBNYÁNHZKY VIKTOB CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Igazgatósága.
Hazay.

36,437.

PROTESTÁNS
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP
Laptulajdonos, kiadó es felelős szerkesztő:
H A M A R ISTVÁN.

Megjelenik minden vasárnap.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a hová a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendők.

Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 fillér.

Hirdetési díjak :
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor.
20 kor.
Fél oldal
10 kor.
Negyed oldal
Nyolczad oldal .
5 kor.

Előfizetési ára:

TARTALOM. V e z é r e z i k k : Hierarchia — Küriarchia. H. I. — A felszabaduló pénzösszegek. Turi Károly. — T á r e z a : A tiszántúli ref. superintendentia átirata a többi egyházkerületekhez a „Communis Instantia" tárgyában 1764-böl. Molnár János-.
— K ö n y v i s m e r t e t é s : Egyházi beszédek, orácziók, imák. Keresztesi Samu. — B e l f ö l d : A Magyar Prot. Irodalmi Társaság közgyűlése. Referens. — Irodalom. — E g y h á z . — Iskola. — E g y e s ü l e t . — Gyászrovat. — K ü l ö n f é l é k .
— Pályázat. — Hirdetések.

Hierarchia — Küriarehia.
Folyó hó 22-dikére össze van híva Budapestre
a református papi kongresszus. Hogy mily kérdéseket fog tárgyalni, nem tudom, mivel bár innen
is, onnan is hangzottak fel vélemények, ezek nem
szűrődtek le valamely határozott programmba s a
kongresszus megtartására vonatkozó felhívás is csak
nagy általánosságban jelöli meg a czélt, a melyet
a tanácskozásoknak szolgálnia kellene. Egy dolog
azonban, hiszem, hogy szóba fog kerülni, és ez:
az egyházkormányzatban a világi elem túlsúlya
es a lelkészi elem leszoríttatása. A kongresszust
összehívó dr. Pályi Ede azt mondja ugyan, hogy a
kongresszus nem irányul a hivatalos egyház ellen; nem
czélja az sem, hogy harczot indítson a világi elem
ellen: de ha azokat a czikkeket tekintem, a melyek
a papi kongresszusra vonatkozólag a Magyar
Szóban megjelentek s a melyek közül nem egy
igen keserű hangon panaszolta fel a világi elem
túlsúlyát és a lelkészi elem háttérbe szoríttatását,
akkor aligha hiszem, hogy a két elemnek egymáshoz való viszonya szóba ne kerüljön a tárgyalások rendjén.
Mielőtt azért ott szóba kerülne, szóvá teszem
én itt, és pedig azzal a jó szándékkal, a mely
nem a harcz felidézésére, hanem a helyzet tisztázására és annak békességes javítására irányul.

A kongresszus összehívását sürgető lelkészek
közül többen felpanaszolták a világi elemnek az
egyházkormányzatban érvényesülő túlsúlyát; sőt,
a szerintük küriarchikus helyzettel szemben, a
hierarchikus elvet hangoztatták. Lássuk tehát, hogy
igazuk van-e elvileg, igazuk van-e gyakorlatilag,
s ha vannak hibák, miképen volnának azok orvoslandók ?
A protestáns egyházak szervezete, a „szent
nép és királyi papság" evangéliomi alapelvéből kifolyólag, továbbá mivel a gyülekezetet teszi az
egyházalkotmány fundamentomává, természeténél
fogva nem lehet más, csak demokratikus, szemben
a róm. kath. egyházzal, a mely, mint az egyenlőtlen jogúak társasága, csak hierarchikus lehet,
a melyben minden hatalom és jog felülről lefelé
terjed. A protestáns egyház eme demokratizmusából természetszerűleg következik, hogy valamint
az egyházközségekben lelkészi és világi elem együtt
alkotják a gyülekezetet, úgy a gyülekezetek mandatariusaiból alakult s fokozatosan magasodó egyházhatósági testületekben is érvényesülnie kell a
lelkészi elem mellett a világi elemnek is. A protestáns egyház szervezete, evangéliomi lényegét
tekintve, nem lehet sem hierarchikus, sem küriarchikus, hanem csak demokratikus.
A mi magyar protestáns egyházainkban, igaz,
hogy nem érvényesült kezdettől fogva egészen tisz-
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tán ez a" demokratikus elv, s a mikor érvényesülni
kezdett, heves küzdelmeknek lett felidézőjévé; de
azért sohasem hiányzott, hanem a prot. egyház
természetéhez legkevésbbé sem illő fejedelmi és
földesúri patronátus formájában szerepelt jelentőségteljes tényező gyanánt. 1883 óta azonban egyházalkotmány ilag van szabályozva a lelkészi és a világi
elem szerepe, és pedig a legalsó egyházalkotmányi faktor : a presbitérium kivételével, minden
fokozaton a paritás elve alapján. Helyesen-e? —
e felett a kérdés felett, a protestáns egyházalkotmány demokratikus természetét tekintve, szerintem,
vitázni teljesen felesleges. Megváltoztatására töre.kedni., nemcsak áldatlan harczok felidézése, hanem
a protestáns egyház evangéliomi demokratikus
elveinek félretétele volna. Ha tehát az összeülendő
papi kongresszus esetleg ily törekvéseknek kívánna
szárnyat adni, meggyőződésem szerint igen rossz
dolgot cselekednék, miután a világi elemnek az
egyházkormányzatban és az egyházi törvényhozásban való egyenlő befolyása ellen elvi szempontból
küzdeni nem volna más, mint a prot. egyházfogalom és egyházszervezet evangéliomi alapelveinek

félretétele és olyan elvnek érvényesíteni akarása,
a mely a prot. egyházfogalommal ellenkezik.
Elvi szempontból tehát, szerintem, nem lehet
panaszt emelni a világi elem érvényesülése ellen.
Elmélet és gyakorlat, elv és valóság azonban —
fájdalom! — ritkán fedezik egymást a földi életben. így vagyunk a lelkészi és a világi elem paritásával is. A gyakorlat ugyanis azt mutatja, hogy
ha. a paritás megvan is a számban, de nincs meg
a súlyban, az érvényesülésben, a mennyiben, talán
a presbitériumoktól eltekintve (bár a nagyobb gyülekezetek presbitériumait itt sem vehetjük külön),
a felsőbb egyházi hatóságok körében ma mindenütt a világi elem vezet és dominál. Ha ez elvégre
szemet szúr és szóvá tétetik, ezt már értem, s e
felett már lehet vitatkozni.
A lelkészi és a világi elem érvényesülésének
mérlege az utóbbi években tényleg megbillent és
pedig a világi elem javára. Egyházmegyei, kerületi, konventi üléseken, zsinaton valóban nem igen
látunk egyebet, mint a világi elem domináns szerepét, a melynek igen sokszor nem a buzgó vallásosság, a tiszta egyháziasság, hanem a politika
adja meg a karakterisztikumát. Ha nem így lett
volna s nem így lenne, bizony nem töretett volna
annyi rés egyházi és iskolai autonómiánk bástyáján: nem kevertetett volna be egyházi intézkedéseibe az exigentiák tudománya és sok minden másként lehetne,: mint a hogy van.
Ezen a helyzeten segíteni valóban kívánatos
volna. Vigyázzunk azonban, hogy a fürösztő-vízzel
együtt magát- a,; gyermeket ,is ki ne öntsük. Ha

konstatáljuk a bajt, keressük meg higgadtan annak
okát is és úgy fogjunk az orvosláshoz.
A paritás mérlege miért billent a világi elem
javára? Nem a számbeli túlsúly következtében,
mert e tekintetben megvan az egyenlőség, hanem
két más oknál fogva. Az egyik ok az, hogy az
egyházi életünk terén szereplő világiak jó nagy
része vagy nincs kvalifikálva vallásosság, egyházias buzgóság és egyházalkotmányunk természetének ismerete által arra a vezető szerepre, a mely
neki adatott s ebből kifolyólag csak hatalmaskodni
kiván az egyszerű „tiszteletes urak" felett, vagy
pedig az egyházat csak politikai szemüvegen tekintvén, oly szellemben kívánja azt vezetni, a mely
talán jó a világi politika, de nem az egyház szempontjából. A másik ok pedig, a mi az előbbinél
még főbenjáróbb, az, hogy lelkészi elemünk erkölcsi súlya meggyengült és sem az agilitás, sem
az egyházkormányzat terén szükséges praktikus
tudás tekintetében nem képes felvenni a versenyt
a világi elemmel.
Ne essék zokon lelkésztársaimnak ez, a mit
most mondottam. Nem lekicsinyleni kívánom őket,
sem nem a világi elem malmára akarom hajtani
a vizet, hanem ellenkezőleg azt szeretném elérni
vele, hogy a helyzet kedvezően átalakuljon.
Nem vonom kétségbe, hogy az egyházkormányzatban szereplő lelkészek nem volnának teljes
fegyverzettel ellátva a specziális papi, a kathedrai
szolgálatokra; de sok évekre terjedő megfigyelés
alapján azt igenis fájdalommal állítom, hogy az
egyházkormányzat terén szükséges szélesebb látókör és praktikus tudás tekintetében inferioritásban
vannak a világi elemmel szemben. Sajnálattal látom, hogy mihelyt valamely olyan kérdés kerül
egyházi gyűléseinken szőnyegre, a mely a világi
hatóságok, az állam, vagy az állampolitika köreit
érinti s mint ilyen gondos mérlegelést, körültekintést igényel; vagy ha jogi kérdések elbírálásáról,
vagy az egyházi törvénykönyv rendelkezéseinek
alkalmazásáról van szó: alig-alig akad egy-egy
lelkész, a ki ezekhez hozzászólana, hanem a vilá-.
giak viszik a vezető szerepet és az általuk ajánlott módon hozatnak meg, nem mindig előnyére
az ügynek és az egyháznak, a határozatok. Es
sajnálattal látom, hogy lelkészi elemünk még a
specziális papi kérdések körében sem érvényesíti
súlyát, úgy a mint kellene. Az adminisztráczió,
a törvény alkalmazása, a melyben a világi elem
dominál, teljesen kiszorította gyűléseinkről az egyház belső építésére tartozó kérdéseket; tehát papságunk engedte magát leszoríttatni még arról a
térről is, a melyen biztosan állhatna és vezető tényező lehetne.
íme, ezekben van az én megfigyeléseim szerint a világi elem túlsúlyának a magyarázata.

S mi lehetne a tényleg meglevő baj orvosszere?
Nem a világi elemnek az egyházkormányzatból
való kiszorítása s a hierarchia és küriarchia harczának felidézése, hanem egyfelől gondos wegválogatása az egyházkormányzat terére beengedett
világiaknak, másfelől pedig a lelkészi elem erkölcsi
súlyának a növelése.
Ehhez pedig nem kell harcz és háború, hanem
csak az emberek igaz értékének helyes mérlegelése és a papi oklevél kézhezvétele után is folyton tartó önképzés. Az egyházkormányzatunk terén
szereplő világiak mind a lelkészeknek köszönik
megválasztatásukat. Kezükben van tehát a lelkészeknek a hatalom, hogy csak olyanoknak adjanak mandátumot, a kik arra valóban érdemesek
is. Csak ne a nagy névre, ne a magas állásra,
ne sógorságra és komaságra nézzenek, hanem a
valódi érdemekre és a hivatottságra, majd meglátják, hogy nem lesz szükségük panaszra a hatalmaskodás és a lenézetés miatt. S csak kövessék a régi szép példaszót: a jó pap holtig tanul!
— akkor nem fogja őket túlszárnyalni a világi
elem sohasem.
H.

I.

A felszabaduló pénzösszegek.
E Lap igen tisztelt szerkesztője az október 21-diki
számban, „Akadémiáink érdekében" czímű czikkében,
egy olyan eszmét pendített meg, melyet szó nélkül bagyni
nem lehet.
A szerkesztő úr, mint theol. tanár, abból kiindulva,
hogy a theol. tanárok javadalmazása „még a súlyosabb
gondok nélkül való megélhetésre sem képesít", követeli
a theol. tanárok fizetésének rendezését, magyarán mondva,
emelését. Fedezetül mindjárt ki is jelöli az 1907-diki
állami költségvetésbe az egyházi adózás rendezésére és
a közigazgatási költségek viselésére felvett 1 millió korona államsegély megnyerése folytán felszabaduló rendes
évi államsegélynek azon részét, mely eddig a közigazgatási költségekre fordíttatott.
Mindenekelőtt tiltakozom ezen eszme kivitele ellen.
Tiltakozom pedig nem a magam, hanem egyházaink,
népünk érdekében. Anyaszentegyházunk nagyszerű alkotmányában az alapot az egyes egyházak képezik. Ha az
alap erős, arra lehet építeni; de gyenge, laza fundamentumra czifra, pazar pompájú kastélyt építeni, oktalanság. Mindnyájan sajnosan tudjuk, még a más vallásúak is belátják, hogy egyházunk alapját képező
eklézsiáink nagy része anyagi tekintetben gyenge, erőJfi
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telen. Még nagy, 10 vagy több ezer lelket számláló
egyházak is vannak, melyek az anyagi bukás szélére
jutottak. Pedig rossz anyagi viszonyok közt virágzó
egyházi élet nem teremthető. Fáj az ember szive, ha
látja, hogy sok helyen mily súlyos az egyházi adó;
hogy ezt kényszereszközök nélkül csak ritka gyülekezetben lehet behajtani; hogy ez az adó, ha befolyik is,
sokszor nem elég a folyton fokozódó szükségletek fedezésére, hanem ha valamit építünk vagy javítunk, sőt
e nélkül is, az évek folytán felszaporodott deficzit megszüntetésére rendkívüli kivetést kell tennünk arra a
népre, mely nyíltan ugyan még nem, de titkon, a maga
körében, már igen zúgolódik a terhes egyházi adó ellen.
Hej pedig de könnyen lehetne segíteni egyik-másik szegény eklézsián ! Csak egy kis segélyt kellene neki adni.
Nem számítva az anyagi hasznot, kimondhatatlan az
erkölcsi hatás, melyet a felülről nyert segedelem előidéz. íme gondolnak ám reánk intéző férfijaink, törődnek
velünk, nem utasítanak el ridegen bennünket! De mindig csak fizetni és mindenért fizetni, helytelen egyházpolitika, mert ellenszenvet kelt.
Elismerem, hogy nagyok és magasztosak azok a
czélok, melyekre egyházaink a felsőbb hatóságok rendeletéből adóznak s a melyekre fordítják egyházmegyéink, kerületeink a jövedelmeik nagy részét. De minden czélok közt a legelső az egyes egyházak erősítése,
a súlyos egyházi adóteher könnyítése. Államférfiaink
már belátták ezt. Belátásuk eredménye az eddig is
többször emelkedett rendes államsegély és a jövő évi
költségvetésbe felvett 1, és a kilátásba helyezett 2, 3
millió.
Nagyon sok az anyagilag züllésnek indult s még
több a csak tengődő gyülekezet. És nem tudunk rajtuk
segíteni, mert nem akarunk. Ha akarnánk, segíthetnénk.
Csak erre kellene fordítanunk jövedelmeink nagy részét,
vagy legalább is azt, a mit hazánktól kapunk. Épen
azért helyeslem, hogy a miniszter pontos elszámolást
követel az adandó millióról. Ha magunk kezeinők, meglehet, más, szintén fontos és szükséges czélokra, de nem
a legégetőbb szükségre, a nép adóterhének könnyítésére fordíianók. Példát is hozok fel. A dunamelléki kerület most 73,144 korona rendes évi államsegélyt élvez.
Pár évvel ezelőtt sokkal kisebb, körülbelül felényi volt
ez a segély. A pénz úgy felhasználtatik más hasznos
czélokra, hogy a gyülekezetek terhén semmi sem enyhíttetett. Ezenkívül oly szomorú a gazdálkodásunk, hogy
kerületünk, daczára annak, hogy 340,349 korona az
összes bevétele, szűkölködő gyülekezetei segélyezésére
csak 12,400 kor. segélyt képes adni. És most azokat a
koronákat, melyek felszabadulnak az 1—3 millió meg-
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nyerése által a rendes eddigi államsegélyből, a t. szerkesztő úr a theol. tanárok fizetésének emelésére akarná
fordítani.
Nem akarok sértő megjegyzést tenni e követelésre,
mert ilyesmivel semmire se megyünk; csak azt mondom, hogy a felszabaduló összegeket a gyülekezetek
segélyezésére fordítsuk. Jelenleg úgy állunk, hogy a
segélyért folyamodó gyülekezetek egy része semmit se
kap, a többi része csak pár száz koronát. Népünk szivében az egyházhoz való ragaszkodás érzetét erősítené,
az adakozási kedvet nagy mértékben emelné, ha láthatná, hogy odafönt törődnek a bajaival és nyomorúságával.
Nézzük meg közelebbről azt a theol. tanári fizetést is, mely „még a súlyosabb gondok nélkül való
megélhetésre sem képesít". Nézzük meg Budapesten!
Farkas és Szőts uraknak az egész fizetése 6800 kor.,
Pap István úré 5838 kor., Hamar úré 5200, Marton úré
4800 K. A filozófiai tanszék üres lévén, 4800 K javadalmán osztoznak az előadó tanár urak. Hát ez az a
sanyarú fizetés, mely még a súlyosabb gondok nélkül
való megélhetésre sem képesít? A lelkészek 1600 kor.
kongruájára s a sok szegény egyházra gondolva, szabad
ilyet mondani? A theol- tanárok heti óraszáma 11, vagy
12. E mellett bőven jut idő magánvállalkozásra. Hamar
úr ugyan ezt elítéli, mert szerinte a tudomány hátrányára szolgál. A felsőbbség nincs ezen a véleményen;
külömben nem választotta volna meg például Hamar
urat a Rádai-könyvtár őrévé, Szőts urat gyámintézeti
előadóvá stb., mely állásokkal nem csekély koronák
járnak. Igen helyesen; mert a tudomány komoly és
számottevő müvelése nem a fizetés nagyságától és az
előadási órák csekélységétől függ. Voltak kis fizetésű,
valóban tudós theol. tanárok. Voltak, kik rendkívüli elfoglaltságuk mellett is előbbre vitték a tudományt. Kovács Albert például orsz. képviselő is volt, és pedig a
javából, mégis volt ideje megírni kitűnő Egyházjogtanát
és még kitűnőbb Homiletikáját.
Semmi kifogásom sincs az ellen, hogy a theol.
tanárok fizetését emeljük, de majd csak azután, ha népünk vállairól a rendkívül terhes egyházi adónak tetemes részét levettük. De akkor is, ha valaha ez a boldog
korszak bekövetkezik, vigyáznunk kell a fizetésemeléssel.
Legalább annyi órát ki kell szabnunk a tanárokra, a
mennyi órájuk van a gimnáziumi tanároknak, mert e
téren szegénységünk tiltja, hogy egyetemi rendszert
utánozzunk. Es el kell tanárainkat tiltani minden magánvállalkozástól, hogy kizárólag a theologusokkal foglalkozhassanak. Akkor majd talán nem lesz annyi osztályt
ismétlő papnövendékünk, mint most. Mert azt hiszem,
hogy a mai szomorú vizsgaviszonyoknak nem csupán a
theologus ifjak az okai; a tanáraik se ártatlanok ebben
a hibában. — Most se lehet azonban nagyon sanyarú
a theol. tanárok helyzete. Hiszen akkor nem ment volna
el Pap István úr I. osztályú lelkészi állásból Pestre és
akkor a theol. tanárok nyakra-főre pályáznának lelkészi

állásokra, mint Németországban, a mi azonban ritka eset
minálunk.
Végzem czikkemet azon kéréssel, hogy az intéző
férfiak végre-valahára igazán a népre, a népnek súlyos
egyházi terheire gondoljanak s azokat igyekezzenek
könnyíteni. Kiszámíthatatlan lesz az ebből származó
anyagi és erkölcsi haszon!
Turi Károly,
kapolyi lelkész, egyliázm.
főjegyző.
*

*

*

E czikket egy betű változtatás nélkül adtam közre,
és pedig két okból. Az első ok az, hogy megnyilatkozhassék az ellenvélemény is; a másik pedig az, hogy
alapot nyerjek a 21. számban nyilvánított óhajtásom
bővebb indokolására. Ezt az indokolást, úgy Turi Károlynak, mint Sedivy Lászlónak a Dunántúli Prot. Lapban megjelent ellenvéleményével szemben a jövő heti
számban fogom megadni, hogy elvégre tisztában legyünk
már egyszer a theol. tanárok fényes anyagi helyzetével.
Szerh.

TÁRCZA
A tiszántúli ref. superintendentia átirata
a többi egyházkerületekhez a „Communis
Instantia" t á r g y á b a n 1764-ből.
Tiszteletes Superintendens és Tekintetes Úr
Bizodalmas Nagy Jó Uraink!
Melly nagy bánat, és keserűség fogta vala el szivünket, annak a' válasznak hallására, mellyel Deputátus
Uraink a' mult nyáron haza küldettettek, nem szükség
magyaráznunk azok előtt, a7 kik azt velünk egyaránt,
vagy még jobban érzették, minthogy okainak igen nagy
és méltó voltát nállunk is jobban értették. Attul fogva
pedig, hogy azon bánatbul és el bámulásbul, kezdettünk
valamennyire eszmélkedni és a jelen lővő romlást és
veszedelmet környül nézni: mindgyárt által láttuk, hogy
nincsen út a szabadulásra, hanem ha az megnyittatik,
a' melly előttünk bé zároltatott. A minthogy vévén az
ólta némelly belső és külső renden lévő jó Urainknak
nevezetessen Consiliarius Tttes Darvas és Tihani Urak
nem külömben T. Superintendens Leveleiket, úgy látytyuk, hogy abban velünk egyet értenek. Mondhattyuk,
hogy mi sokszor meg hánytuk vetettük magunkban ezt
a dolgot sőt meg is disputáltuk a dolognak mind két
ki menetelit egyben vetvén, de akár mint vizsgáltuk
csak abban kellett meg államink, hogyha az okosságnak
réguláit akarjuk követni és a bátorságosabb részt választani, sőt ha el mulaszthatatlan tisztünknek és kötelességünknek eleget akarunk tenni, 's az által Lelkünk esméretit quietálni, nem lehet halgatásban maradnunk,
h^nem ujjabb próbát kell tennünk még pedig úgy, högy
borullyunk még egyszer a Királlyi Felségnek lábaihoz,

és ellene mondhatatlan képpen meg mutogatván melly
Igazságos és méltó dolog légyen a' közönséges nével
való Instálásnak szabadcsága, azért minden epekedésünkkel esedezzünk. Okaink pedig ezek.
Ha a' dolgot abban hadgyuk és directe nem Instálunk, azért a szabadságért, hogy Gravameneinket ennek
utánna is Communi Nomine repraesentálhassuk: a' következik belőlle, hogy magunk is láttatunk acquiescalni,
és azt a tilalmat magunk factumával usu roborálni, annyival inkább pedig, hogy a mennyire nállunk tudva vagyon,
ezért a' dologért directe et ex professo soha még eddig
nem Instáltunk, hanem csak szóval, vagy ha Írásban
is de csak obiter. Azért idővel is, ha reá szorulnánk a'
Communis Instantiára annál nehezebb vólna annak acceptatióját véghez vinni. Reá szorulunk pedig minden
bizonnyal, mert már is extreme reá szorultunk, ha meggondollyuk jelen való állapotunkat, mert ab Anno 1681.
egy Gravamenünk sem orvosoltatott valósággal, attul
fogva mind alább alább mégyünk, soha az olta meg
nem szűnt a' Templomoknak Occupatioja, most sem
szűnik. Eleget instálnak az Ecclésiák Privato Nomine,
de mit nyernek ? töbnyire semmit sem, ha néha azt
meg nyerik is, hogy uj Templomot építhessenek, csak
csakugyan nagy a' romlás, mert meg zavartatnak a' szép
Ecclésiák el allyasodnak, és utolsó pusztulásra jutnak,
a' mint sok példákbúi fájdalommal szemléljük. A hol
valami orvosság vagyon is csak ad speciem vagyon és
olylyan mint a reggeli hő harmat a' romláshoz képest.
Azonkívül egyéb Gravameneink is igen megszaporodtak,
és nőtön-nőnek, mellyek közzül csak kettőt vagy hármat
említünk. Hány oskoláinktól váltunk meg a' közelebb
való Esztendőkben, a' Reformátusoknak már egy sincsen
a' Dunántúl valamire való. Mindazokért hányszor Instáltunk privato Nomine, de semmit nem nyertünk. Most
pedig látván láttuk, hogy minden Oskoláink veszedelemben vágynák. Ha azok is restringáltatnak vagy megzavartatnak ina szakad a' Publicum Exercitiumnak, kivált ha az Academiai ut is bé zároltatik, a melly már
meg is vagyon. Azzal a reménységgel pedig éppen ne
tápláljuk magunkat, hogy annál inkább nem bántyák
idehaza az Oskolákat, sőt megszaporittyák, és a' mint
hirlelik Univerzitást is engednek számunkra erigálni,
mert abban minden bizonnyal megcsalattatunk.
„
an ulla putatis,
Dona carere dolis Danaum ? Sic notus Ulisses.
Aut liaec in nostros fabricata est machina muros ? Aut
aliquis latét error, equo ne credite
Quid quid
id est, timeo Danaos et dona ferentes."
A ki tudja hol és kik által tractáltatik most az
oskolák dólga, és kécség kivül az Ecclésiáké is nem
kell annak Applicatio. De mi capazok sem volnánk ezen
szegénységünkben egy Univerzitást fen tartani csak
rövid ideig is, mert a' ki a' dolgot érti tudgya hogy
ahoz igen sok kell.
A praetensus Apostaták dólga ollyan, hogy azt
lehetetlen el hallgatni, mert azok szegények egyenessen

az igazságért szenvednek tömlöczöt, hideget, éhséget,
szomjúságot, vereséget, betegséget, sőt némellyek meg
is halnak abban a' nyomorúságban. Ezek a' dicsősseges
Confessorok és Mártyrok a' mi Ecclésiáinknak koronái.
Hogy lehetne tehát, hogy az Ecclesia ezeket csak magoknak hagyná, hogy s^gicsenek magok magokon a'
mint segíthetnek holott tudván tudjuk, hogy ők magokon
semmit nem segíthetnek egyébbel hanem a constantiával. Félő hogy az illyenék nemcsak az üldözők, hanem
magunk ellen is ne kiálcsanak az Oltár alól ha el
hagyuk őket. Látni való pedig, hogy privata Instantiával sem ebben, sem az Oskolák, sem az academicusok
dolgában sem egyebekben semmit nem boldogúlhatunk,
annyira hogy ha az Isten nem könyörül rajtunk, utolsó
veszedelemre kell jutnunk, mert ha meg gondollyuk
mindazokat a' mellyek a' mi romlásunkra ki goncloltattak, csak a' mellyeket mi tudunk és tapasztalunk
csak itt magunk körül el mondhattyuk azt, a' mit ez
előtt circiter 80 esztendővel mondott a Franczia Ecclesia
mikor már eszébe vette hogy az Ő arany gyertya tartója
közel vagyon a ki mozdításhoz: A mi Ecclésiáinknak
állapotja oly siralmas és a mi ellenségeink ugy ki - csinálták az utat azoknak el rontására, hogy emberi mód
szerint gondolkozván, senki nem tagadhattya hogy azoknak végső veszedelmek szintén az ajtó előtt ne légyen.
Emberi mód szerint gondolkozván bizony mi is
oda lészünk rövid időn, ha magunknak ollyan Generosa
és Christiana az az ártatlan resolutiót nem veszünk, a'
minéműt azon Ecclesiának drágalátos elöljárói akartak
önteni az ő Attyokfiainak szivében, és a' mellyet ha
ezek bé vettek vólna, talám az a' ki az Arany gyerlya
tartók között jár nem is okátta vólna ki őket az ő szájábul.
A Ráday-könyvtár levéltárából közli

Molnár

János.

(Folytatása következik.)

KÖNYVISMERTETÉS.
E g y h á z i b e s z é d e k , orácziók, imák. í r t a : Molnár Albert, előbb mezősámsondi, majd marosvásárhelyi lelkész, végül a
gyakorlati theologia nyilv. rend. tanára a kolozsvári ref. theol.
fakultáson. Összegyűjtötte és sajtó alá rendezte: Nagy Károly
theol. tanár. Budapest, 1907. Kiadja Kókay Lajos. Ara 3 korona.

Mindenekelőtt szükségesnek tartom, hogy felvilágosításul a Nagy Károly által írt „Előszóból" néhány
sort idézzek, melyekből megismerhetjük nemcsak e könyv,
de az egyes beszédek megjelenésének történetét is.
„Molnár Albertnek theol. tanársága 6-ik évében,
épen akkor hullott ki a toll a kezéből, mikor tanítványai
számára kiadandó „Homiletikája" kéziratait rendezgette.
Ugyancsak akkor foglalkozott azzal a gondolattal,
hogy predikáczióinak egy kötete kiadásával gyakorlati illusztrácziókat adjon homiletikai elvei keresztülvitelére. Mindkét czéljában megakadályozta kora halála,
a magyar protestáns irodalom nagy kárára. — Horni-

letikája nem maradt annyira előkészített állapotban, hogy
kiadására gondolni lehetett volna. Annál inkább pedig,
mert Molnár Albertet ismerve, emléke megsértése lett
volna, ha neve alatt olyan munka adatik ki, a melyen
még simítni valót talált a mester keze. Ellensége volt
minden félmunkának, pongyolaságnak. Nála a legszebb,
legtartalmasabb gondolatok sem léphettek világ elé, ha
megfelelő formába öntve nem voltak. — Bizonyára így
jártunk volna papi dolgozataival is, ha jó egynehányat
már korábban maga ki nem adott volna. Ez a körülmény ezekre vonatkozólag megnyugtatta lelkiismeretünket. S ezen a határon igazán csak félve léptünk túl.
Úgy, hogy össze-vissza csak 10 oly beszédet adtunk itt
közié, melyek nyomtatásban még életében meg nem
jelentek volt. . . . — Mi e kötetben, a nagyok között is
nagygyá lett Molnár Albertnek akartunk méltó irodalmi
emléket összeállítani azokból a kövekből, melyeket művészkézzel maga faragott ki. . . . Igen jól tudjuk, hogy
e beszédek egy része nem alkalmas arra, hogy bármely
gyülekezetben minden változtatás nélkül elmondhassák
. . . inkább tanulmányra valók . . . hogy prédikátoraink
tanulmányozzák, theologus ifjuságunk rendszeresen foglalkozzék vele; sőt művelt prot. közönségünknek otthonában is betölti feladatát az áhítat óráiban, szerezvén
az örömben megszentelődést, a fájdalomban vigaszt,
mindenkor épülést a hitben, a protestáns öntudatban,
növekedést az istenfiak méltóságának érzetében, földi és
mennyei hivatásunk evangéliomi felfogásában és betöltésében. "
Azt hiszem, már e néhány sor is elegendő arra,
hogy Molnár Albert nevét, melyet eddig jóformán csak
szűkebb hazája, Erdély ismert, — de az aztán ismerte s
méltatta is igazán —, tágabb hazája, az egész Magyarország is megismerje, s a hála és tisztelet virágaiból
egy-egy szálat mi is odaállítsunk az általa emelt emlékkő talapzatára.
Molnár Albert sokat küzdött, sokat vívódott, míg
a hivatásának igazán megfelelő munkakört megnyerhette.
De megnyerte. Midőn megismerték mint papot és kiváló
szónokot, majd mint tudományos, képzett theologust: a
templomi szószékből a kerület theol. katedrájára emelték, hogy nemzedékek leendő vezéreit hintse be lelke
világosságának sugaraival, hogy tanulják meg tőle : mint
kell vezetni az értelem erejével, a szónak hatalmával és
a szívnek lángoló szeretetével. Én csak az előttem levő
beszédekből ítélhetek; de látom ezekből is, hogy értelme miként száll le a mélységek fenekére, s emelkedik fel a magasság csúcspontjára; látja a legnagyobbat,
de észreveszi a legkisebbet is; vizsgálja az ellentéteket,
s azokat csodálatos összhangzásba hozza, mert szivével
átöleli a nagyot és kicsit; érzi az örömet és bánatot,
a lesújtott kínját és vergődését, s mind, mind szeretetének lángoló melegével vonja be.
Valami felségesen szép egy ilyen ember lelkébe
bepillantani, s látni, érezni az abból feltörő melegséget,
mely míg önmagát talán emészti, sorvasztja: másokat

nemesít, lelkesít, hogy az Isten örök törvényét megismerjék és boldog, áldott életet nyerjenek. Igen, életet,
inely közös az Istennel és a Krisztussal, mely a földi,
testi halállal nem záródik le, nem semmisül meg, hanem
a porhüvelytől való elválása után feltör, eget kér, hogy
örökké éljen.
Lelke gazdagságának csak kis része az, mely mint
örökség e kötetben ránk maradt. Mily szép, ragyogó
lehetett az a maga teljességében ! Boldog az, a ki látta
és hallotta az ideális gondolkozású és törekvésű embert,
kinek czélja minden beszédében egy: istenországának
felépítése az emberben, hogy mint élő templomban,
állandó lakást vegyen abban az emberiség eszménye,
Jézus Krisztus, az istenember.
A kötet minden egyes beszéde különbözik a nálunk
szokásos, sablonos beszédektől. Molnár mindig az életet
prédikálja, hogy az emberben is élet, igaz, isteni élet
támadjon. S mily remekül festi az élet születését, növekedését, feltámadását, vagy annak sorvadását, halálát:
a bűnt! De míg újabb prédikátoraink a templomi szószék főczélját abban találják, hogy a bűn fertelmességének rajzolásával úgy igyekeznek feltüntetni, megismertetni az embert önmagával, mint olyat, a melytől a
jobb érzésű és gondolkozású ember is, a bűnös meg
épen iszonyattal, borzadálylyal fordul el: ő a bűnnel
beszennyezett emberben is istenképet lát, melyhez az
örök szeretet megtestesülése, Krisztus, a fájdalom, részvét, könyörület és vigasztalás szavával és felemelő érzetével hajlik le, mint Mária Magdolnához, mint Zakeushoz . . . és azóta, mióta a földről távozott, lélekben és
lelkével annyi és annyi millióhoz, hogy Őket megváltsa,
a bűn terhétől megszabadítsa. Minden beszédben krisztusi lélek, evangéliomi erő, mely erősít, felemel és ég
felé ragad! Oly jól esik lelkemnek e magas és magasztos eszmekörben lenni, melynek minden gondolata igaz,
minden szava oly szép, s ép azért mindig felemelő gondolatokat és érzelmeket ébreszt bennünk.
A kötet tartalma 19 egyházi beszéd, 10 gyászbeszéd és oráczió, 5 imádság és a függelék: márczius
15-diki ünnepi beszéd.
Az egyházi beszédek következők: 1. Jézus adventi
ígérete; 2. Jézussal uralkodni; 3. Az igazság szabaddá
tesz (Lang után); 4. Az élet; 5. Húsvéti beszéd; 6.
Jézus mint eszmény; 7. Keresztyén öröm; 8. Szentháromság; 9. Látások; 10. Megújulás; 11. Nyár; 12.
A lélek szomja; 13. A kenyér: 14. A reformáczió gyümölcsei; 15. Kegyelemből hit által; 16. Valamit ember
vetend, azt aratja; 17. Az én országom nem e világból
való; 18. Isten háza, Isten szolgája (a kolozsvári Ferencz József-uti templom felszentelése és papbeiktatása
alkalmával virág vasárnapon); 19. I. F. J. koronáztatása
25 éves fordulóján.
A 2. számú beszédet illetőleg, a nélkül, hogy Molnár érdeméből legkevesebbet is veszítene, meg kell jegyeznem, hogy az Gerok: az „Anya kérése" czímű beszéde után készült.

Arra nincs terem, hogy minden beszédet különkülön ismertessek, pedig mindenik megérdemelné; de
hogy fogalma legyen az olvasónak e beszédek értékéről
és szépségéről, egyik beszédéből egy-egy kis részletet
közlök.
A 4. beszéd: Az élet. Textusa: Máté XIX: 17.
„Ha pedig be akarsz az életre menni, tartsd meg a parancsolatokat".
„Sötét, hideg kietlenség van e szóban: enyészet,
halál. De, a mi vidám fény, mindent átható, ébresztő
meleg sugár, áldás van odakünn a nagy természetben,
az embervilágban és itt benn, szivünk rejtett mélyein,
az mind az életet dicsőíti. Az ó-szövetségben a Jehova
szól: „Elek én örökké"; s az új-szövetségből szívünkbe
hat az Üdvözítő istenigéje: „Én vagyok a feltámadás
és az élet". A nagy természet él fényében, pompájában,
gazdag áldásaiban. A lelki világban él az igazság, él
a hit, él a szeretet. Egy végetlen erőt s egy örökkévaló
jóságot foglalt egybe az ige, mely hirdeti: „Isten az
élőknek istene". Élet: ez a mult, jelen és jövendő; ez
az emlékezet ós remény; ez egy nagy történelem, s
egyszersmind egy nagy proféczia. Egyeseknek, nemzeteknek, az egész emberiségnek vágyát, reményét, örömét, küzdelmeit és győzedelmét jelenti az élet. Hiszen
igaz, Jób, az oly szörnyen megvert patriarkha, fellázadó
fájdalmában, kész megátkozni az életet; de könyvének
végén olvasom vallomását: „Utálom, a miket mondottam
és bánom* a porban és hamuban". Egy megragadó képet
tár föl előttünk az evangélista, a midőn az Üdvözítő
elébe egy gazdag ifjút vezet. . . . Magasztos ós igaz e
kép ! íme, egy ifjú, kiben a lélek még láng, mely hevítve, világítva, ragyogja be a jelent és jövőt; kiben a
szív még üde, csillogó, buzgó forrás és a ki az életre
vezető utat vágyva kutatja. Ifjúság, gazdagság! Mily
nagy áldásai vagytok ti a létnek! Ragyogásotokkal,
fényetekkel mint megigézitek ti az embert! De az evang.
gazdag ifjú lelkén mégis egy felleg borong; szive vivődik, szive küzd, sejtelme kél gazdagságról és ifjúságról,
magasabb javakról, s nyugtalan szívvel sovárogja az
életet. — Az életnek ez a vágya, keresése a te szivedben is megvan. Az életre vivő utat keresik a nemzetek
és keresi az egész emberiség. A legnagyobb lelkeknek,
legnemesebb sziveknek lángja, mely időnként millióknak
szivét hevíti át, ragadja magával, s ilyenkor telnek meg
az emberiség történelmének legfényesebb lapjai. Oh az
élet egy vezérlő tűzoszlop! Vezérlő tűzoszlop benn, a
szívben, s fénye felsüt az égre, kiárad a földre. Olyan,
mint egy fenséges hajnalnak fénye!"
A textus kifejtése : Mi az élet ? Mi az életnek feltétele ?
A síron túli, örök élet festése után a földi életre
irányítja figyelmünket, s remekül festi az Istentől elszakadt élet torz vonásait, majd rávezet, hogy az élet:
lélek, a mely megelevenít. Valóban az ember élete lélek.
„E kijelentésre glóriától övezve jelenik meg szemeim
előtt az egész emberi élet, s e glóriának szétáradó su-

garai beragyogják, áthevítik értelmemet' és szivemet,
egyaránt. Az élet lélek! . . . Itt az emberi szív hitével,
szeretetével; itt az életnek küzdelmei, kötelességei, eszményei; itt a tudomány, hogy kivívott igazságaival az
életet gazdaggá tegye; itt a művészet, hogy ihletével
az életet besugározza; itt a vallás, hogy az életet áthassa, tisztábbá, nemesebbé szentelje; itt a család, a
haza, az emberiség magasztos rendeltetésükkel; czéljaikkal; itt az intézmények, melyekben az emberi ész
és szív üli diadalát; itt a földön az égő csipkebokor,
melyből az örökkévaló lélek szól az emberiséghez.; itt
e föld porával hősök, vértanúk, szentek termékenyítő
vére elegyült: óh hát hiábavalóság, vagy ép szentségtelenség-e ez a szép, ez a dicső, gazdag földi emberi
élet?"
..-.•".". • •
S hogy e dicső, gazdag földi élet valóban élet
legyen, „tartsd meg a parancsolatokat", add szivedet
Istennek, embertársaidnak, s ekkor életed nem csupánszétfoszló köd. Isten örökkévaló, az emberiség halhatatlan, s te élvén Istenben, s az emberiségnek; a nagy
költő szavai szerint: „örökéletűvé teszed a mát'*.
Minden beszédből szeretnék idézni, hogy lássa,
érezze az olvasó e beszédek ragyogó szépségét, gazdagtartalmát, — írójuknak mély hitét, szétáradó szeretetét,
s lelkének szárnyaló ós soha nem fáradó erejét!
Még csak néhány szót! Imái is mind kenetteljesek, szépek, ragyogók. Az imádkozó lélek felmagasztosult érzelmei a legszebb formában. Épen ilyen remekek
a gyászbeszédek is.
Molnár Albert e beszédekkel maga állított magának emléket. A kegyelet koszorúját Nagy Károly tanártársa és barátja tűzte e kötettel az emlékkőre. Én elismerésemnek s tiszteletemnek egy szerény virágát illesztem a koszorúba. Hiszem, hogy ez sem lesz értéktelenebb a többinél, mert elmém világa mellett szivem szeretetéből tűzöm azt a hervadhatatlan korona virágai közé.
Elismerésemet fejezem ki a jó barát iránt is, ki
e kötet megjelenhetésót lehetővé tette odaadó munkájával, s a kiadó Kókay Lajos iránt, ki áldozatoktól
sem riad vissza, midőn értékes prot. szellemű munkák
kiadásáról van szó.
Nagy Károly szavaival végzem: „Hadd legyen e
kötet méltó emléke a megboldogultnak, s tovább folytatója annak a szent munkának, melyet írója oly híven
betöltött éltében!"
*
Keresztesi Samu.

BELFÖLD.
A Magyar Prot. Irodalmi Társaság
közgyűlése.
Az a szép terv, hogy Irodalmi Társaságunk, a
Bocskay-szobor leleplezésével kapcsolatban Hajdúböszörményben tartsa meg folyó, évi köz- ós diszgyülését, a
szobornak a kellő időre el nem. készülése következtében,

semmivé lett. Miután azonban, úgy a tavalyi elszámolás 8174 kor. 70 fill. volt. Maradvány 3794 kor. 75 fill. —
bemutatása, valamint a jövő évi költségvetés megálla- A Társaság összes vagyona, beleszámítva a bibliai
pítása és a kiadványok tekintetében való intézkedés erről lexikon- és a Szász Domokos - féle alap összegét is,
az évről elhalasztható nem volt, a társaság elnöksége 1905. decz. 31-én 131,470 kor. 24 fill. volt, a melyből
kénytelen volt a közgyűlést Budapestre összehívni. Iro- értékpapírokba van fektetve 61,000 kor., takarékpénzdalmi Társaságunk közgyűlése ennek következtében nél- tárban van [3838 kor., tagok kötvényein 64,390 kor.,
külözte ugyan a szokott impozánsságot s az idén, mind- készpénzben 2242 kor. 24 fill. — Hátralék a tagoknál
nyájunk sajnálatára, nem fejthette ki azt a lelkesítő, a 15, 912 korona.
prot. öntudatot erősítő hatást, a mely vándorgyűléseit
A közgyűlés a pénztári jelentést tudomásul vette
eddig jellemezte; de a mi késik, nem múlik. Isten segít- és Bendl Henrik pénztárnoknak a felmentést megadta.
ségével majd megtartjuk a tavasszal a hajdúböszörményi
Az- 1907. évi költségvetés 16,713 kor. bevétellel,
Bocskay-szobor leleplezését s megtartjuk ugyanekkor 16,305 kor. 69 fill. kiadással s igy 407 kor. 31 fill.
írod. Társaságunknak most elmaradt díszgyűlését is.
remélhető maradvánnyal irányoztatott elő.
A közgyűlés f. hó 8-án folyt le Budapesten a ref.
A kiadványok forgalma a következő képet mutatja.
főgimnázium dísztermébem. A társaság tagjai, részint A tagilletmény fejében szétküldetett 1600—1600 példány
mert elmaradt a díszgyűlés, részint mivel a gyűlésre Szemle ésjmonografia ; elkelt'a Koszorú-füzetekből 33,068
nem adattak ki kedvezményes vasúti jegyek, sokkal példány, a Házi Kincstár köteteiből 1512 példány és más
kisebb számban jelentek ugyan meg, mint a vándor- egyéb kiadványokból 274 példány.
gyűlésekre szoktak; de azért a gyűlés mégsem volt
Igen nagyjelentőségű a Társaság kiadványainak
néptelen. Most ülésezvén Budapesten az evang. egyetemes
terjesztésére nézve az az egyesség, a melyet a Társaság
gyűlés, most járván a jogakadémiai tanárok a kultuszaz angol Ttraktátus-Társasággal kötött. Ennek értelméminisztériumban a fizetésrendezés ügyében s most tartván
ben a Traktátus-társaság felveszi könyvjegyzékébe és
a ref. theol. tanárok értekezletüket a theologiai képzés
kolportázsába a M. Prot. írod. Társaság kiadványait is,
reformja és a fizetésrendezés tárgyában, — mégis elég
és pedig a Koszorú-füzeteket 50%, egyéb kiadványokat
népesnek volt mondható a közgyűlés.
40% árengedmény mellett. Kötelezi azonban magát,
A közgyűlést Antal Gábor püspök, alelnök nyitotta hogy az amerikai magyar protestánsokat ellátja a Magy.
meg buzgó imádsággal; majd pedig Hegedűs Sándor elnök Prot. írod. Társaság kiadványaival és pedig minden árszólott. Megemlékezett a hajdúböszörményi gyűlés elma- emelés nélkül. Ez az egyesség nemcsak a tekintetben
radásáról, majd a Bocskay- és a Rákóczi-ünnepélyekről fontos és előnyös, hogy Irodalmi Társaságunk kiadvás azokban a magyar protestantizmus részvételéről. Részt nyai nagyobb forgalmat fognak elérni, hanem abban is,
vettünk, mert a nagy hősök, ép úgy, mint a protestan- hogy Amerikába szakadt protestáns magyar véreink is
tizmus, egyaránt küzdöttek a haza és a lelkiismeret elláttatnak építő olvasmányokkal.
szabadságáért s ezekben a haza boldogságáért. A magyar
Ezt az egyességet örömmel hagyta helybe a közprotestantizmusnak a hazához és annak boldogságához
gyűlés, valamint azt a pályakérdést is, a mely 1909-re,
való viszonya nem szabad, hogy a jövőben változást
Kálvin születésének 400 éves fordulójára a kálvinizmusszenvedjen. Csak arra vigyázzunk, hogy a küzdelem
nak, mint valláserkölcsi elvnek, mint egyházi szervezetfegyvereit helyesen válasszuk meg. Legyenek fegyvenek ós közéleti (főleg kulturális és szocziális) tényezőreink a léleknek fegyverei. Társaságunk már rendeltenek ismertetését tartalmazó munka inegiratását czélozza.
tésénél fogva is kell, hogy ezeket a fegyvereket forgassa.
A pályamű díja 2000 korona. Pályázati határidő 1906.
Minél buzgóbb e tekintetben, annál nagyobb javára válik,
deczember 31., a mikorára a mű részletes terve és valamind a valláserkölcsi életnek, mind a hazának.
mely résznek teljes kidolgozása mutatandó be.
Az igazgató-választmány jelentését Szöts Farkas
Megállapította a közgyűlés a jövő évi kiadványtitkár terjesztette elő. A jelentésből kiemeljük a kötervezetet is. Mint eddig, úgy jövőre is ki fog adatni,
vetkezőket.
1905-ben bevétel volt 17,899 kor. 29 íillér. Ebből mint havi folyóirat, a Prot. Szemle, Szőts Farkas szer1904-ről hozatott át 2127 kor. 79 fill., tagsági díjakból kesztésében ; Egyháztörténeti Adattár, Stromp László
folyt be 12,080 kor. 25 fill., értékpapírok kamataiból szerkesztésében; a Koszorúnak újabb 10 (121—130)
2622 kor. 81 fill., takarékpénztári kamatokból 223 kor. füzete ; Szőts Farkas szerkesztésében. A tudományos
38 fill., könyvek eladásából 810 kor. 11 fill., adomá- könyvsorozatban dr. Masznyik Endre: Jézus élete, a
nyokból 4 kor. 95 fill. — A kiadások összege 15,699 kor. Házi Kincstár sorozatában pedig Dalhof: A keresztyén
07 fillérre rúgott, a melyből, egyéb kisebb tételektől szeretet munkái cz. műve fog megjelenni, Csizmadia
eltekintve, 11,807 kor. 13 fill. fordíttatott a kiadványok Lajos fordításában.
Hálás elismeréssel fogadta a közgyűlés a titkár
nyomatására és tiszteletdíjaira, 2574 kor. 61 fill. a tiszti
díjakra és 300 korona a pozsonyi Theologiai Szaklap azon jelentését, hogy a Koszorú-füzetekben megjelent
segélyezésére. Évi maradvány tehát 1302 kor. 14 fill. munkák írói honoráriumait, 920 korona értékben, most
—• A Károlyi-alap bevétele 11,969 kor. 54 fill., kiadása is Hegedűs Sándor elnök volt kegyes fedezni.

A Társaság tagjainak összes száma 1646. Ebből
pártfogó tag 35, alapító tag 379, rendes tag 623, pártoló tag 501, segítő tag 82. A mult évben 140 új tag
lépett be a Társaságba, ezzel szemben azonban többen
kiléptek, általában olyanok, a kiket, mint makacs hátralékosokat, kénytelen volt a Társaság perelni.
Veszteségei is voltak nagy számmal a Társaságnak
a tagok elhunyta folytán. Ezeknek emlékezetét kegyelettel jegyezte fel a közgyűlés jegyzőkönyvében.
Általában véve haladást mutat az 1905. év Társaságunk életében ; csak az a baj, hogy a magyar társulati
élet megbénítója: a rosz fizetés, a hátralékban maradás
a mi Társaságunk körében is erősen divatozik. Ha e
tekintetben megváltoznék a helyzet, s ha a tagok nagyobb
buzgóságot fejtenének ki a kiadványok terjesztésében,
akkor még többet is tehetnénk, mint a mennyit eddig
tehettünk.
A megüresedett választmányi helyekre dr. Szabó
Aladár budapesti ref. lelkész és Pokoly József kolozsvári ref. theol. tanár választattak meg.
Referens,

portomentes küldéssel 2 kor. 50 fill. Nagy Vincze ref.
lelkész (Csabdi, u. p. Bicske, Fehérm.) — A lapunkban
is ismertetett, értékes kötetet annyival is inkább ajánljuk
lelkésztársainknak, a mennyiben szerző e mű tiszta jövedelmének felét a Kálvineumra ajánlotta fel.
A Magyar Gazdaszövetségről. Ezen á ezímen
ismertető füzet jelent meg, mely arra szolgál, hogy:tájékoztassa azokat, a kik a Gazdaszövetséget közelebbről
meg akarják ismerni s érdeklődnek a felől, hogy a
Gazdaszövetség mely irányban fejt ki hasznos tevékenységet és fennállása óta mily nagy és fontos szolgálatokat teljesített a köz javára. A Magyar Gazdaszövetség
(Budapest, Üllői-út 21) ingyen küldi meg a kis füzetet
minden hozzáfordulónak.

EGYHÁZ.

Lelkészválasztás. A kórógyi ,reform, gyülekezet,
a lemondott Sebestyén. Pál helyére, jneghívás útján egyhangúlag Ágoston Sándor bács-feketehegyi segédlelkészt
választotta meg lelkipásztorává. A szerémmegyei Kórógy
egyike azoknak a magyar ref. gyülekezeteknek, a melyeket a horvát kiegyezés elszakított Magyarországtól s
melyek mint szigetek állanak a nemzetiségi tengerben.
Előző lelkésze, Sebestyén Pál évtizedek óta súlyos betegvolt, a ki, legjobb akarata mellett sem volt képes őrIRODALOM.
állói hivatalát betölteni. E miatt a kis gyülekezet szinte
a végveszedelemnek nézett már elébe. Nagyon örülünk:
Az ó-kori nevelés története. Vezérfonal egyetemig tehát, hogy helyére új ember került és pedig olyan
előadásokhoz. A m. kir. vall. és közokt. miniszter meg- ember személyében, mint Ágoston Sándor, a kiben mind
bízásából írta dr. Fináczy Ernő, a budapesti kir. tudo- a buzgóság, mind a képesség megvan arra, hogy Isten
mányegyetemen a paedagógia nyilvános rendes tanára. kegyelmével a gyülekezetet "újból lábra állítsa.' A megKapható Hornyánszky Viktor könyvkiadóhivatalában, Buda- választatásért gratulálunk Ágoston Sándornak, de külöpesten. Ára 6 kor. Ismertetéséről gondoskodunk.
nösen a kórógyi gyülekezetnek, a kire új lelkésze vezeAgenda, az az szertartási beszédek és imák. A tése alatt bizonyára boldogabb napok fognak virradni.
magyarországi ref. ker. egyház rendtartása szerint. írta
Lelkészbeiktatás. A damosjákótelki ref. gyülekezet
Benlcö István rákospalotai ref. lelkész, egyházmegyei fő- okt. 21-én fogadta kebelébe új lelkipásztorát1 Szathmáry
jegyző. Kapható Kókai Lajos könyvkereskedésében, Gyulát, a kit Paulai Viktor vezetett be hivatalába. Az
Budapesten. Ára 5 kor. Addig is, a míg ismertethetnénk, új lelkész beiktatása napja örömnapja volt a gyülekeajánljuk a munkát a lelkész urak figyelmébe.
zetnek, a mennyiben papi állása majdnem három évtized
Az „Állatok világa" cz. nagy természetrajzi munka óta betöltetlen volt, s ez idő alatt bizony a gyülekezet,
10-dik kötetének 185—186. számai jelentek meg leg- úgy a vallásos élet, mint az anyagiak terén erősen
utóbb a Légrády-testvérek kiadásában. Mindkét füzet bomlásnak indult. Adjon az Isten az új lelkipásztornak
az alsóbbrendű gerincztelen állatokkal foglalkozik. A buzgóságot és erőt, hogy az Úr lelke által életet vihessen
füzetek 80—80 fillérért a kiadóknál s minden könyv- bele a szétszóródott és megszáradt csontokba!
kereskedésben kaphatók.
Templomszentelések. A beregsurángi ref. gyüleEgy viharos emberöltő. Busbach Péter ilyen kezet okt. 21-én szentelte fel díszesen renovált tempczímű érdekes emlékiratai, díszes kiállításban, két kötet- lomát ós egész újonnan épített papi-lakását. A gyüleben már a második kiadást érték meg. Az emlékira- kezet alig számlál 200 lelket, s mégis 30,000- korona
tok érdemes helyet foglalnak el az újabbkori magyar terhet vállalt magára, hogy templomát renoválhassa és
memoir-irodalomban. A szerző özvegye a munka jövedel- papi-lakását felépítse. Sőt meghozta áldozatait az orgonamét jótékony czélokra engedi át. Kapható a munka alapra is, oly mértékben, hogy orgonájukat is rövid idő
Grill Károly könyvkereskedésében, Budapesten. Ára alatt felállíthatják. A felszentelő istentiszteleten' meg5 korona.
jelent, Sütő Kálmán esperes és TJray Iníre gondnok
Konfirmáczióra előkészítő káté. Református növen- vezetése alatt az egyházmegye lelkészei közül is •tizendékek számára írta Szoboszlai Pap István. Átdolgozta négy, hogy együtt örüljön az örülőkkel. A felszentelő
S. Szabó József. XXV-dik átdolgozott kiadás. Ára 30 fill. imádságot Sütő Kálmán esperes, az alkalmi egyházi
Kapható Debreczenben Eperjessy István könyvkiadó- beszédet Rotha Lajos asztélyi lelkész mondotta. Az
hivatalában. A 31 oldalra terjedő, régi, kipróbált mun- úrvacsorát Csáfordi Ferencz márokpapi és Bertók Béla
kácskát melegen ajánljuk a lelkész urak figyelmébe.
helybeli lelkész osztották ki — A győri ref. gyülekezet
Lélek az, a mi megelevenít cz. könyvem (egy- új díszes templomának felszentelése, nagy ünnepélyes;
házi beszédek) még kapható nálam, s Kókai Lajos könyv- séggel f. hó 4-én történt meg. A felszentelő imádságot
kereskedésében. A kik egy levelező-lap útján kérik, az Antal Gábor püspök mondotta; Czike Lajos esperes
ár utólagos megküldése mellett, készséggel megküldöm, prédikált; Szabó Zsigmond helybeli lelkész pedig á
s ha nem tetszik, tíz napon belül visszaveszem. Ára templomépítés történetét olvasta fel.—- Ugyancsak folyó

hó 4-én szentelték fel a fenesi és a tivadari ref. gyülekezetek templomait is. Az előbinél dr. Márk Ferencz
okányi lelkész volt az egyházmegyei kiküldött, a ki
Kassai Béla tenkei, Battyán Pál belényesi, Bagdi János
anti, S'zathmáry István remetei, Vajda Mihály gyantai
és Makai Elek helybeli lelkészekkel együtt adta át a
templomot szent rendeltetésének. — A pancsovai evang.
gyülekezet új templomát f. hó 4-én szentelte fel Scholtz
Gusztáv bányakerületi püspök.
Egyetemes gyűlés. Az evangélikus egyház f. hó
7—10. napjain tartotta meg egyetemes gyűlését Budapesten. A gyűlés lefolyásáról, térszűke miatt, csak jövő
heti számunkban hozhatunk részletes tudósítást.
Értesítés. A rákosszentmihályi ref. missziói egyház
elöljárósága értesíti az érdeklődőket a felől, hogy az
egyház javára engedélyezett tárgysorsjátéknak október
25-re kitűzött húzása, a főszolgabiróság intézkedése folytán, elhalasztatott.
A kézdi ref. egyházmegye október 31-én tartotta
meg, a reformáczió emlékünnepélyével kapcsolatban, egyházi értekezletét Kézdivásárhelyen. A reformácziói istentiszteleten Zayzon János feltorjai lelkész imádkozott, az
alkalmi egyházi beszédet pedig Bodor Géza esperes tartotta. Az értekezleten Megyaszay Mihály felsőcsernátoni
lelkész tartott felolvasást; azután pedig a tisztújítást
ejtették meg. Délután ifjúsági istentiszteletet tartottak,
a melyen Vollanes Miklós maksai lelkész végezte a papi
szolgálatokat.
A ref. papi kongresszus. Elvégre össze van híva
Budapestre, f. hó 22-dikére. Összehívta, hosszas nógatás
után, dr. Pályi Ede, a „Magyar Szó" politikai napilap
szerkesztője. Összeliivó soraiban kijelenti, hogy személyét
egyáltalán nem akarja előtérbe tolni, minden vezérszereptől és irányítástól tartózkodik s csupán arra vállalkozik, hogy a kongresszust előkészítse és tanácskozása
számára alkalmas helyiségről gondoskodjék. A kongresszus természetét és czélját illetőleg pedig ezeket
mondja: „Nem harczi szervezkedés ez, hiszen ha az
volna, ki ellen irányulna ? A hivatalos egyház ellen nem.
hiszen más a hivatalos egyház és más egy ilyen társadalmi szövetkezés föladata. Különböző utakon járva
nem jöhetnek egymással ellenkezésbe. Arról sem lehet
szó, hogy a papi rend szervezkednék a világiak ellen.
Ilyen törekvésnek, mely a katholikus hierarchiához hozná
a protestáns papságot közelebb, magunk tiltakoznánk a
legjobban. Erről azonban nincs szó. Még az sem a terv,
hogy a lelkészek, a kiknek a hivatalos egyháztól és a
világiaktól független törekvéseik, különálló érdekeik is
vannak, szeparáló és ellenséges szándék nélkül tömörülnek ezeknek az istápolására, hanem egyszerűen arról
van szó, hogy a lelkészi kar a maga egészében megállapodjon kötelességei tekintetében, a melyeket az egyház erkölcsi és anyagi érdekei szempontjából a hivatalos
egyház keretén belül érvényesítenie kell." — Ezek a
szavak szépen, higgadtan hangzanak, de nem igen állanak
harmóniában a Magyar Szóban e tárgyban czikkezett
papok hangjával és törekvéseivel. S épen azért nem
bizonyos előttünk, hogy a felzaklatott szenvedélyeket
képes lesz-e majd dr. Pályi Ede abba a csendes mederbe
visszaterelni, a melyben az ő programmja foly. Őszintén
kivánjuk, hogy képes legyen! Az összehívó nem ad
részletezett programmot a kongreszus számára s így nem
tudjuk, hogy azon tulajdonképen mily tárgyak kerülnek
szőnyegre. Mi már elmondtuk véleményünket a papi kongresszus felől. Azt ma is valljuk s ott leszünk vele a
kongresszus előtt is. A kongresszus hangjától s határo-

zataitól függ azután, hogy együtt haladhatunk-e, vagy
pedig utaink elválnak egymástól.
Az evang. lelkészek tanuló fiait segélyező intézet
felől, mely most töltötte be fennállása ötödik évét, Okályi
Adolf intézeti ügyvivő lelkésznek az Evang. Orállóban
megjelent ismertetése nyomán a közvetkező adatokat
közöljük. Az intézet tagjainak száma 131, még pedig
32 alapító tag és 99 rendes tag. Ez bizony igen kevés
a csaknem 800-ig menő evang. lelkészi kar közül, s
még kevesebb, ha azt is tudjuk, hogy a tagok közül
17 testület. Az intézet vagyona volna összesen 10,727 K
94 fillér, ebből is azonban 1055 K 35 fillér hátralék és
1977 K még be nem fizetett alapítván}7. Fennállása óta
az intézet 35 lelkésztagot segélyezett, összesen 2460
koronával. — A németországi prot. egyházban virágzó
ilyen intézetek állanak fenn, lelkészfiak és lelkészleányok
támogatására. A jó szándékú és nemes czélú törekvés
azonban, úgy látszik, minálunk nem igen talál megfelelő
támogattatásra, sem a lelkészek, sem a hivatalos testületek részéről.
A prot. egyházak az 1907. évi állami költségvetésben. Egyházak segélyezése czímén fel van véve :
az evang. egyház részére 335,378 kor. (az idén volt
314,800), a ref. egyház részére 461,900 kor. (461,900),
az unitárius egyház részére 100,000 kor. (42,000),
kamarai járandóság az erdélyi ref. egyházkerület és
iskolák részére 28,000 kor. (28,000), kamarai járandóság
a máramarosi ref. egyházak és a debreczeni főiskola
részére 18,000 kor. (18,000), a lelkészi jövedelmek kiegészítésére 2.395,000 kor. (2.300,000), az 1898. XIV. t -cz.
§-ában meghatározott czélra 1.000,000 kor. (1.000,000),
az 1848. XX. t.-cz. 3. §-a értelmében, adóterhek
könnyítésére, közigazgatásra és lelkészi nyugdíjintézetre
1.000,000 korona (
), a ref. és evang. egyházak
közalapjára 300,000 (300,000), az unitárius egyház közalapjára 15,800 (15,800) korona, összesen 5.654,078 kor.
A folyó évre megszavazott tételekhez képest tehát a
jövő évi költségvetés 1.173,578 korona többletet foglal
magában. Ebből 20,578 kor. esik az erdélyi lutheránus
egyházkerületre, 58,000 az unitárius egyházra, 95,000 a
lelkészi jövedelmek fokozatos kiegészítésére, s teljesen
új az evang. és a ref. egyház javára, az 1848. XX.
t.-cz. 3. §-a értelmében felvett egy millió korona, mint
a kilátásba helyezett 3 millió első részlete.
Száz éves templomjubileum. A tátraalji evang.
egyházmegye Svábócz anyaegyháza örömünnepet ült okt.
21-én. Temploma felszenteltetésének 100 éves jubileumát
ülte s ugyanekkor avatta fel szent rendeltetésére új
harangját is. Az ünnepélyre érkezett vendégeket a poprádi vasúti állomáson dr. Payer Géza felügyelő fogadta
s a gyülekezet tagjai bandériummal kisérték őket az
ünneplő községbe. Az ünnepélyre megjelent az egyházmegye elnöksége : dr. Lersch Kornél felügyelő és Székely Gyula főesperes is. Az egyházi ünnepély az új
harang felavatásával vette kezdetét, a melyet Bartal A.
batizfalvi lelkész végzett. A gyülekezet az új harang
hangja mellett vonult be ezután a templomba, a hol az
oltár előtti szolgálatot Kallatt Károly tótfalvi és Faix
Mihály nagyszalóki lelkészek végezték. A jubileumi beszédet Bartal A. tartotta, Meleky András helybeli lelkész
pedig alkalmi egyházi beszédet mondott, a melyben igen
érdekes mozzanatokat említett fel a község és gyülekezet történetéből. A jubiláris istentiszteletet Székely
Gyula esperes imádsága rekesztette be. A jubileum
emlékére a gyülekezet érmeket veretett, a melyekből
Amerikába is küldenek mindazoknak a svábócziaknak,

a kik adományaikkal (mintegy 300 kor.) járultak a költségek fedezéséhez.
Új orgonák. Országh Sándor rákospalotai (Budapest mellett) orgonagyáros által a kassai kiállításon kiállított szép és kellemes hangú orgonát a héjjasfalvi ev.
ref. egyház temploma részére megszerezte. Az orgona
már el is van szállítva rendeltetési helyére és annak
felállítása a napokban fog megtörténni. Ugyanezen czég
készítette a zilahi ev. ref. templom új orgonáját is, mely
most lett befejezve és úgy a szakértők, mint a laikusok
teljes elismerését érdemelte ki.
I S K O L A .
Zászlóavatás. Az eperjesi evang. jogakadémia ifjúsága okt. 27-én tartotta meg szép ünnepély keretében
zászlaja felavatását.
A szaryasi ág. hitv. ev. főgimnázium új épületének felavatása f. évi november hó 14-dikén fog megtartatni. Reggel 9 órakor ünnepélyes istentisztelet lesz
az ó-templomban, a következő sorrenddel: 1. Orgonaelőjáték. Játsza Saskó Sámuel. 2. Yeni sancte spiritus!
Énekli a tanulók dalosköre. 3. Fohász és igeolvasás.
Mondja Zvarinyi János. 4. Közének. 5- Egyházi beszéd.
Mondja Csepreghy György esperes. 6. Közének. 7. Ima
és áldás. Mondja Petrovics Soma esperes. 8. Alkalmi
ének. Benka Gyulától. Előadja a tanulók dalosköre. —
Az istentisztelet végeztével következik a templomban a
felavatási ünnepély, a melynek ez lesz a sorrendje:
1. Megnyitó beszéd. Mondja Haviár Dani főgimnáziumi
felügyelő. 2. Testületek részéről való üdvözlő beszédek.
3.
nnepi beszéd. Mondja Benka Gyula főgimnáziumi
igazgató. 4. Oda. Székely Sándortól. Szavalja Éümpf
Pál VIII. oszt. tanuló. 5. Himnusz. Orgonakiséret mellett
énekli a közönség. Ünnepély után az új épület megtekintése. Délben közebéd az „Árpád" szálló dísztermében.
Délután 3 órakor a tanuló ifjúság torna- és tűzoltómutatványai a főgimnázium udvarán. Este hangverseny
az „Árpád" szálló dísztermében.
Háromszázóves jubileum. Á mint értesülünk, deczember elsején üli meg a pozsonyi ev. liczeum fönnállásának háromszázéves jubileumát. 1606 deczember 9-én
kezdte meg működését az intézet, a Laningenből meghívott Kilger Dávid rektor vezetésével. Ötvenéves fönnállás után kapott az intézet külön épületet, s erre az
alkalomra 1656-ban Segner András városbíró emlékérmet
veretett. Most is érmet veret az intézet s az érem egyik
oldalán Segner érmének másolata lesz, a másikon a
liczeumnak 1896-ban állított új épülete látható. Ha az
intézet volt tanítványai ilyen érmet akarnak, forduljanak
az iránt Oyörik Márton tanárhoz. Az ezüstérem ára 8
korona, a bronzéremé 3 korona.
A budapesti ref. főgimnázium a Rákóczi-ünnepen. A kassai Rákóczi-ünnepen, illetve a szent hamvak
eltemetésénél a budapesti református főgimnázium ifjúsága is képviseltette magát. Tizenhat felsőbb osztályú
tanuló jelent meg Kassán, két tanárjuk: Szalay Károly
és dr. Pruzsinszky Pál vezetésével. Az ifjak magukkal
vitték az intézet két év előtt felszentelt Rákóczi-zászlóját, és a szent hamvakat tartalmazó koporsókra egy-egy
szál virágot helyeztek el. Az intézet tanárai és tanulói
gyűjtést, rendeztek a kassai Rákóczi-szoborra, melynek
eredményét, 100 koronát, az igazgatóság már rendeltetési helyére juttatta. Tudtunkkal a budapesti középiskolák közül a ref. főgimnázium az egyedüli, a mely Kassán képviseltette magát.

EGYESÜLET.
A budapesti Lorántffy Zsuzsánna-egyesiilet folyó
hó 6-án rendkívül sikerült szeretetvendégséget rendezett
a ref. főgimnázium dísztermében. A tágas termet a legelőkelőbb közönség töltötte be, a mely valóban nemes
élvezetet nyert a szép programúiban. Petri Elek lelkész
„A mi hitünk meggyőzte a világot" czím alatt gyönyörű
bibliamagyarázatot tartott. Méray Horváth Károly művészi zeneelőadásával gyönyörködtette a közönséget.
Gonda Irénke remekül adta elő Várady Antal: Rákóczi
cz. hazafias költeményét. Ifj. Szebeny Antal pedig tárogatón adott elő szebbnél-szebb kurucz dalokat. — Ezzel
kapcsolatban említjük fel, hogy az egyesület folyó hó
11-től 17-ig tartja meg az imaheti elmélkedéseket. Az
estélyek témái a következők lesznek: Nov. 11. Imádságunkban gyermeki bizalommal forduljunk az Atyához.
Nov. 12. Imádságunkban imádásteljes hálaadással boruljunk mennyei Atyánk elé. Nov. 13. Imádságunkban egy
nagy király alattvalóinak kell érezni magunkat. Nov. 14.
Imádságunkban mint megváltottak forduljunk Hozzá, a
ki megváltott minket. Nov. 15. Imádságunkban úgy tekintsünk az Úrra, mint a szolgák az o isteni Urokra,
Nov. 16. Imádságunkban keressük az Úr parancsolatait,
mint oly katonák, a kik egy dicső hadvezér alatt szolgainak. Nov. 17. Imádságunkban úgy közeledjünk az
Úrhoz, mint a mi élő templomunkhoz, mint felkent papok, a kik lelki áldozatot várnak. — Az összejövetelek
este 6 órakor a Kálvintér 7. sz. alatti Baldácsy-teremben tartatnak, kivéve 12-én, a mikor a ref. főgimnázium
dísztermében lesz az összejövetel. — Az egyesület legutóbbi választmányi iilése Desseívffy Emma eddigi titkárt
második alelnökké választotta, a kisebb jelentőségű adminisztratív teendők végzését pedig Muraközy Ilona,
eddigi másodtitkár vette át titkári minőségben. A munka
egyes ágait különböző bizottságok között osztották ki.
Külön bizottságokat alakítottak a mosóintézet, a diakonissza-otthon, a poliklinikai munka, a börtönügy, a külfölddel való érintkezés, a vasárnapi iskolai tanítás és a
szegényügy vezetésére. A rendező-, sajtó-, pénz- és jogügyi bizottságok továbbra is megmaradtak. — A miszszionáriusi állásra Böszörményi Jenő kőbányai helyettes
lelkészt választották meg.
Az Orsz. Prot. Árvaegylet választmánya folyó
hó 6-án tartotta meg a nyár után első ülését. Áz árvaházi igazgató jelentése szerint az intézetben ez idén 58
fiú, 40 leány, összesen 98 árva lakik benn. Ezenkívül
15 növendék van elhelyezve a rozsnyói árvaházban és
12 vidéken, egyes családoknál. Árvasegélyben részesül
25 gyermek. Ezek közé a választmány felvette, 100 K
segélyre Mihó Idát, néhai Mihó László kecskeméti kántor árváját is. — Kovácsy Sándor elnök jelentette, hogy
a júniusi gyűlés óta 16,000 kor. adomány, segély és
végrendeleti hagyomány folyt be, s ezek között néhai
Karap Ferenez 5000 koronás hagyománya. Fontos kérdés volt a közös hadügyminisztériummal a magyar eredetű és protestáns vallású katonatiszti árvák neveltetése
ügyében kötött egyesség. Ennek értelmében ezentúl a
katonatiszti árvaházak magyar, származású, prot. vallású
és katonai szolgálatra alkalmatlan növendékei a Prot.
Árvaházban fognak elhelyeztetni és neveltetni. A közös
hadügyminisztérium minden egyes növendékért évenként
560 koronát fizet az árvaegyesületnek. A választmány
e tekintetben megkötötte az egyességet a hadügyminiszterrel, s ezzel valóban szép és üdvös dolgot cselekedett,
úgy egyházi, mint nemzeti tekintetben. Megalakította a

választmány az intézeti iskolai ügyek vezetésére és felügyeletére az iskolai bizottságot is, s annak tagjaivá
Haberern Jonathánnét, Kovácsy Sándornét, Gednly Eleknét, Petri Eleket, Kaczián Jánost, Szőts Farkast, dr.
Ballagi Aladárt és gr. Teleki Tibort választotta meg.
A Nagypénteki Református Társaság úgy a maga,
mint 72 árva növendékének nevében hálásan köszöni
azon 33 korona segélyt, melyet a nagykőrösi ref. tanítóképző-intézetnek nagyérdemű igazgatója 21 hallgatója
között ez évben is csak úgy, mint az előzőkben gyűjtött
és a társaság gondnoki hivatalának (Budapest, II. Fő-utcza
71. sz.) beküldött.

GYÁSZROVAT.
Sükösd Ferencz, székelybocsárdi nyugalmazott ref.
lelkész, volt 48-as honvéd, élete 76-dik évében, október
22-én elhunyt.
Nyugodjék békével!

KÜLÖNFÉLÉK.
Recipe (1728-ból).
Accipe togam a Monachis, svavitatem a foeminis,
Subtilitatem ab Italis, et usuram a Judaeis,
Haec omnia misce ita, sic sit formális Jesuita.
Magyarul :
Vedd a barátok tógáját, asszony mézes-mázos száját,
Tabánnak okosságát, zsidónak az uzsoráját,
Keverd őket össze-vissza: előtted a jezsuita.
(A „Pasquilli potissirnum diaetales" cz. s a Rádaykönyvtárban levő kéziratos kötetből. Szerzője ismeretlen.)
A Nagypénteki Református Társaság sorsjátékának 1906. október 31-én, hatósági kiküldöttek jelenlétében megejtett sorshúzása alkalmával kihúzott sorjegyszámok jegyzéke 563 nyereményről. 10,000 korona értéket
nyert 49143. 3000 korona értéket nyert 47293. 2000 korona értéket nyert 67937. 1000 korona értéket nyert
98869. 45786 nyert 600, 2793 nyert 500, 41503 nyert
400, 48063 nyert 300, 84361 nyert 300, 45368 nyert
200, 54216 nyert 200, 64095 nyert 200, 4448 nyert Í50,
31027 nyert 150, 76281 nyert 150, 97464 nyert 150
korona értéket. 100 kor. értéket nyert: 13363 34018
45687 87161 93798 94830. 60 kor. értéket nyert: 4560
6521 14955 16376 30413 58804 76138 98329. 50 kor.
értéket nyert: 8794 20550 23627 29015 34041 79189
82396 82638 87467 91479. 30 kor. értéket nyert: 1045
5188 7140 .10451 11245 14261 20937 64532 7Ö544 76123
77687 89199. 20 kor. értéket nyert: 3339 7450 7895
13560 23847 33629 37578 54346 55461 56797 58202
62850 71874 76459 83336. 10 kor. értéket nyert: 187
280 1514 1885 2084 2186 3065 3507 4226 4405 5082
6284 7080 8120 8521 8735 9602 9887 10328 10437
10925 11522 11775 11794 11801 12465 12588 12727
13657 14452 14521 14860 15927 16893 17120 17900
18780 18806 20356 20800 21213 21421 22110 22602
23753 23953 27443 27760 28203 28849 29152 29500
29540 29653 31441 33074 33115 33464 33996 34437
34693 34952 35287 36404 37142 37382 38754 39894
40306 41021 42738 43301 43980 44061 45130 45281
46170 46273 46659 46935 47267 47488 47529 47769
47978 47994 48085 48124 48127 48440 48668 49110
49537 49859 49906 51376 53055 53270 53476 54568

54999 55315 56421 56486 56487 56505 56594 56861
56885 56955 59029 59380 59767 60501 60696 61526
62324 62583 62767 63741 63860 64893 65002 65032
65946 66576 66625 67554 67688 67829 69031 70013
70080 70793 71422 71650 71914 72461 72582 73642
73816 74288 74389 74581 74959 75456 75994 77343
77781 78440 78751 79724 79837 81067 81184 81733
82034 83940 84838 84940 85547 85805 86418 86278
86703 87050 87350 87551 87666 88118 88449 88538
8966789783 90065 90105 90572 9073590848 90861 90973
91047 91231 91857 93161 94498 94626 94650 95340
96573 96826 97060 97659 98904 98962 99296. ő kor. értéket
nyert: 700 830 980 1359 1390 1952 2174 2250 2358
2381 2593 2758 2889 2976 3304 3547 4116 4157 4320
4437 4684 4751 4893 5152 5840 7028 7174 7758 8153
8481 8876 9009 9048 9121 9560 10460 10647 10786
10859 1103111111114151163712021 1241512689 12839
135701385019240143861722317543 1787919113 21406
21638 22612 23650 24463 24834 27489 27908 28872
2945029685 30729 30961314373237132786 33706 34313
34778 86308 36483 36582 37009 37379 37513 37614
38034 39392 39631 40056 40085 40105 40135 40492
40577 40618 40894 41575 41660 41733 42464 42964
43225 43501 43893 43955 44059 44215 45095 45205
45973 46171 46636 46968 47021 47934 49223 49942
49952 50264 50695 50782 51001 51449 51507 51557
52334 52461 52552 52765 52906 53008 53608 54063
54473 54998 55051 55130 55233 55278 55377 55456
55654 55668 55683 55745 55763 55792 56384 56450
56575 56772 56832 56947 56954 57421 57793 57799
57885 58702 588X2 60604 60873 61211 61728 6198.3
62287 62381 63416 63553 63701 64401 64751 65200
65532 65944 65981 66420 66995 67155 68211 6873.5
69038 69461 69761 69941 70092 70533 70557 70768
72383 72522 72620 72664 73112 74438 74508 74602
75078 75255 75297 75355 75394 76213 76249 76340
76972 77188 77498 77499 77543 77853 77894. 78082
78099 78223 78570 78638 78938 79058 79157 79208
80323 80815 81109 71727 82114 82287 82551 83091
85407 85468 85582 85719 85898 85983 85984 86028
86353 86426 86448 86539 86774 86819 87035 87167
87363 87972 88038 88635 88746 88818 88910 89083
89203 89246 89343 90062 90508 90968 91331 91478
91485 92188 92725 92831 92999 93116 93218 93409
93424 93451 93471 93586 93603 93796 94144.95423
95578 95745 96042 96076 96252 96309 96534 97185
97195 97221 97252 97410 97605 97873 98056 98130
98133 98157 98359 98686 98959 99037 99102 99262
99594 99738 99998. A nyereménytárgyak a társaság
gondnoki hivatalánál (Budapest, II., Fő-utcza 71. II. 9.)
vehetők át 1906. november hó 3 tói 1906. deczember
hó 15-ig.
Az orvostudománynak világszerte sokatigérő renaissance-át látjuk rohamosan fejlődni egy új gyógymódban, mely egyszerűsége, czélszerűsége és kiváló
sikerei által ma már, mint legbiztosabb és legjobb gyógymód van elismerve. Ez a gyógymód a hemopatia vagyis
vérgyógyítás, mely a képzelhető legszebb gyógyeredmónyekkel lesz alkalmazva köszvény, görvélykór, asztma,
szív-, vese-, gyomor- és bólbajokban, súlyos idegbántalmak (neurasthenia, paralysis, tabes) és makacs bőrbetegségek eseteiben. A több ezrekre menő gyógyult, mint
lelkes apostol terjeszti ezen gyógymód kiválóságát, mely
eredményeiben tökéletesebb és tartósabb, mint bármely
fürdő vagy intézeti kezelés. Ezen gyógymód megalapítója
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki most kezdi őszi kúráit.

Mindazon betegeknek, kik a fent felsorolt bajok egyikében szenvednek, őszintén-ajánljuk ezen orvos tanácsát kikérni, ha a nyár folyamán betegségükből ki nem gyógyultak. Dr. Kovács J. orvos úrnak Budapesten, V. ker.
Váczi-körút' 18. szám, I. em. alatt van a gyógyintézete
(csak bejáró kezelésre),, hol naponta ,9—1 és 3—6-ig
fogad betegeket, de meghívásra betegeket látogat a fővárosban és vidéken is. Mindazok, kik nyáron ki nem
gyógyultak, el ne mulasszák ezen gyógymódot alkalmazni, mely visszaadja egészségüket.
Egyházi szentedények, úrvacsora-kelyhek, keresztelő kannák ós medenczók, borkancsók, oltári gyertyatartókból dús raktárt rendezett be Polgár
Kálmán
budapesti müötvös (üzlete VII. ker., Erzsóbet-körút 29.
szám) és az érdeklődő lelkész urak kívánságára stílszerű rajzokkal, tervezetekkel és költségvetéssel díjtalanul szolgál.

E tanítói állások általában évi 500 dollár előleges
havi részletekben esedékes javadalommal vannak egybekötve, s a megválasztott tanító amerikai működése alatt
is a hazai tanítói nyugdíjintézetnek t a g j a marad. A kiutazásnak, melynek költségeire a konvent elnöksége 600
koronát előzetesen utalványoz, legkésőbben 1907 augusztus havában kell megtörténnie.
Felhivatnak mindazon magyarországi református
vallású tanítók, kik az amerikai magyar református egyházmegyében tanítói állást vállalni hajlandók, hogy ezen
szándékukat személyes körülményeik, nyelvismeretük stb.
ismertetése mellett, okmányokkal felszerelt kérvényben
a konvent alulírott világi elnökének (Budapest, II., Bimbóutcza 7.) 1906 deczember 15-ig jelentsék be.
Budapest, 1906 október 30.
A magyarországi református egyház egyetemes konventjének elnöksége :

Kun Bertalan,

Br. Bánffy Dezső,

püspök, egyházi elnök.

főgondnok, világi elnök.

Egy jó tanácsadó valamennyi szülőre nézve, —
a kik gyermekeik számára egy oktató játék- és foglalkozási szert keresnek, — a képes árjegyzék HorgonyKőépítőszekrényekről és Horgony-;Hídépítőszekrényekről
stb.-ről, a mely Ricliter F. Ad. és Társa, kir. udvari és
kamarai szállítók által (Bécs I. Operngasse 16) kívánatra
bérmentve beküldetik; mert ezen könyvecske a különféle Horgony-Kőépítőszekrények és Horgony-Hídépítőszekrények kimerítő leírásán kivül szép építési mintalapokat és számos, felette érdekes elismerő nyilatkozatot
tartalmaz. Ezen nemzetközi bírálatok egyhangúlag elismerik, hogy nem létezik jobb játék- és foglalkozási szer
mindenkorú gyermekek számára, mint a Richter-féle
Horgony-Kőépítőszekrények és Horgony-Hídépítőszekrények. Azért valamennyi szülőnek azon jóakaratú tanácsot adjuk, hogy karácsonyi ajándékok beszerzése előtt
olvassák át előbb ezen érdekes Richter-féle könyvecskét, a melyben bővebbet találunk jó zenélőművekről és
beszélőgépekről is.
Az Első Leánykiházasító - Egyletnél (Budapest,
VI., T e r é z - k ö r ú t ' 4 0 — 4 2 . sz.) folyó év október havában
1.565,900 K értékű biztosítási ajánlat nyújtatott be és
1.324,000 K értékű biztosítási kötvény állíttatott ki. Biztosítási összegek fejében 110,192 K 92 f. fizettetett ki.
1906 j a n u á r 1-étől október 31-ig bezárólag 15.115,100 K
értékű biztosítási ajánlat nyújtatott be és 13.098,600 K
értékű ú j biztosítási kötvény állíttatott ki. Biztosított
összegek fejében a folyó évben 884,040 K 15 f. és az
intézet fennállása óta 11.049,944 K 45 f. fizettetett ki.
Ezen intézet a gyermek és életbiztosítás minden nemével foglalkozik a legolcsóbb díjtételek és legelőnyösebb
feltételek mellett.

Felelős szerkesztő: Hamar Istvá,n.

NYILTTÉR.
Természetes

alvator

vasmentes

£\thion-forrá3

kitün5 hatású
vese-, hőlyag-, rheuma-,
<a k ö s z v é n y b ú n t a l m a k n á l , T i z e l e t l n e h é z s é g e k n é l , c z u k o r b e t e g s é g e k n é l , a l é g z ő - ét e m é s z t é a l s z e r v e k h u r u t a i n á l .
Salvator-forrás
igaigatósága
Eperjésm

forrás
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyók éhgyomorra.
Kívánatra telítésnélküli töltést Is szállít a

Szt. L u k á c s f M Kútvállalat Budán.

SZT.
PÁLYÁZATOK.
Pályázati hirdetmény.
A magyarországi református egyház egyetemes konventjének közvetlen fennhatósága alatt álló és az ÉszakAmerikai Egyesült-Államok területén működő amerikai
magyar református egyházmegyében több egyházközség
az 1907/1908. tanév kezdetétől rendes mindennapos elemi
iskolát fog fenntartani.

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.
TéSí

f ü r d ő k é i r a

a SZENT-LUKÁCS-FÜRDÖBEN.
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszapborogatások, mindennemű therinális-fürdők, vízgyógykezelés,
massage. Lakás és gondos ellátás. — G s ú i - , köszwámy-,
i€Sű§«, feés'balok gyógykezelése és a téli fürdőkúra felől ki= = = = = merítő prospektust küld ingyen a
=
=

Szt-Lukács-fiirdö igazgatósága

Budapest-Budán.

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerh.

HIRDETÉSEK.
A g y e r m e k e k k e d v e n c z játéka!

Harmóniumokaf

Hogy egész
kényelmesen

mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA
Budapest, VIII., József-körút 15.

Pianók.

a helyes játékot

Pianinók.

kiválaszt-

hassuk, már most kérjük
Richter F . Ad. és Társa
cs. és kir. udv. kam. szállítóktól Bécs, I. Operngasse
16., egy levelezőlapon az
új árjegyzéknek bérmentes
beküldését a

Tanerőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény.

Árjegyzék ingyen
és bérmentve.
Részletfizetés engedélyezve.

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti
állomásig.

Orgonaépítési műintézet,

Rieger Ottó

K őés éegyéb
p í ttanulságos
ős zeKré
n
y
b
H
r
ö
1
játékokról.

villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

Budapest, YEL, Garay-utcza 48.
es. és kir. udvari szállító* a Szentsir lovagja,
a Ferencz József-rend lovagja.

A számos á b r á v a l ellátott á r j e g y z é k minde g y i k s z e k r é n y t a r t a l m á r ó l é s a z e l m é s ki-

A párisi és béesi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 30 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását mérsékelt árban elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kivánatra díjmentesen.

Ezen

czégtáblán i s -

letek,
egyedül

szorulnak

a melyekben

Csak arra kérünk

árusíttatnak

ügyelni,

eredeti SÍ KG ER v a r r ó -

szítések

hogy

kellő

tervszerűleg

|
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RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.

£

Dús választék mindennemű

^

légszesz-, villamos- é s petróleumvilágító testekben a l e g e g y s z e rübb kiviteltől a legpazarabbig.

^

Király-olaj, { £ 0

1

Pémdíszműtorgyak.

|f

Raktárak Budapesten:
II., S z i l á g y i

j á ü O S

(Saját ház.)
Képes árjegyzékek, költségj e g y z é k e k ingyen.
m

^
^

19.

V I I I . , Ü l l ő i - ú t 2 . (a C a l v i n tér sarkán).

^

Vidéken:

^

D e b r e c z e n : Simonffy-utcza.
Kolozsvár: Mátyás király-tér.
P o z s o n y : Lőrinczkapu-utcza 1. sz.

^

utóda

Budapest, VII,, Csömöri-út 50.

^

Dezső-tér 3.

V . , G i z e l l a - t é r 1.
VII., E r z s é b e t - k ö r ú t

palota-, városházi, gyári, laktanya-órák berendezését a legelőnyösebben eszközli

Első magyar őragyár gőzerőberendezéssel.

nagyobbítható.

FÉM- ÉS LÁMPAÁRÚGYÁR f

Torony-órák
KAROLY

egyes

MAGYAR

Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16.
Budapest: VII., Kerepeal-ut 82.
„
IV., Muzeum-liörut 27.
„
VII., Király-utcza 52.
„
VI., Teréz-körut 21.
„
II., Fő-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz: Széchényi-u. 14.
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egészítésekről felvilágosítást ad, mely kiegé-
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Országh Sándor

flV

orgona.- é s
ha r m o n i u m g y á r o s
cs. és kir. udvari szállító

*

R.-Palota (Budapest mellett)
A l a p í t t a t o t t 1801-ben.
Az I88J. évi kiállításon «Nagy díszoklevél" és
«Ferencz-József lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és elismerés.
Készít knlleraes és tömör hangú, legiobb és legújabb rendszerű orgonákat. Elvállal javításokat
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben vannak. Szolid munka és jutányos árak. Áz orgonák
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint a z , hogy
a gyár alapítása óta 400-nál több ú j orgona lett
megrendelve és készítve.

Árjegyzék

Rétay és B e n e d e k
Budapest, IV., V á c i - u t c a 5 9 s z á m .
Ajánlják az ágostai és cv. ref. egyházak részére az összes
felszerelési tárgyaikat, u. m.: Urasztal- és szószékteritöket
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb hímzett kivitelben, borkancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresztelő medenczéket és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat
különféle anyagból stylszerű kivitelben, oltárképeket v á szonra művészileg festve, bármely nagyság- és alakban.

Árjegyzék költségvetések, rajzok és mintákat bérmentve k ü l d ü n k . * -

A bécsi zongorakészítők
első iparszövetkezete.
Legnagyobb gyári raktár

Budapesten,
IV., Kristóf-tér 7 .

i
ul

Budapesti igazgató:

Czeczelits János.

Dus választék hangversenyzongorákban angol mechanikával, rövid szalon-, piccolo és Mignon-zongorák, pianino
és harmoniiunokban. Zongorakölcsönző-intézet. Zongoráhangolások és javitások pontosan eszközöltetnek.
Gyártelep: Bécs, IV., Klagbaumgasse 3 «

matbeh

Nac/y tiszteletű

és részletes
díjmentesen

Lelkész

tervezet
küldetik.

úr!

Van szerencsénk értesíteni, hogy most jelent m e g a
Révész Bálint által irt, Szoboszlai Pap István által kibocsátott
és legújabban kiváló egyházi írónk, S. Szabó József által átdolgozott kiadása a

KONFIRMÁCZIÓRA ELŐKÉSZÍTŐ KATÉ-nak.
ÁRA 30 FILLÉR.
Ez a hasznos é s idvességes tudományra tanító kis könyvecske 1856-ban, tehát ezelőtt épen 50 esztendővel jelent m e g
először Debreczenben. A nagynevű szerző halála után bocsátotta közre későbbi kiváló püspök-utódja, az imádságos ajkú
Révész Bálint. Azóta 23 kiadást ért é s sok ezer lélek ismerte
meg belőle, rövid foglalatban, a keresztyén vallás igazságait.
Ötven esztendő nagy i d ő Igaz, a Krisztus tudománya
tegnap é s ma ugyanaz é s mindörökké ugyanaz lészen. E kis
könyv tartalma tehát, mely a Krisztus tudományáról szól, nem
változott m e g De igenis nagyot haladt szép magyar nyelvünk
csinosságban, erőben ós hangzatosságban. Ehhez képest kellett
a kátét átdolgozni, ú j alakba öltöztetni, a mely fontos munkával S. Szabó József, debreczeni kollégiumi tanár urat bíztuk
meg, a k i igyekezett a kátét a tanulásra könnyebbé t e n n i ;
végül itt-ott, főként az első részben, hiányait pótolni. Lényegébén azonban a káté maradt a régi. Minden t. lelkész, tanító
és katechéta úr meggyőződhetik róla, h a e könyvet növendékeinek megszerzi, h o g y ennél egyszerűbb, áttekinthetőbb, világosabb és tartalmilag kifogástalanabb kontirmácziói káté magyar
nyelven ez idő szerint nem létezik. Teljesen a 12 éves gyermek
felfogásához van alkalmazva, s az evangéliomi igazságokat olyan
könnyű é s érthető módon adja elő, ú g y hogy azokat a kevésbé
tehetséges gyermek is f e l f o g h a t j a é s megtanulhatja. Gondunk
volt arra is, hogy a káté külsőképen is megfeleljen az iskolai
legszigorúbb követelményeknek. Szóval mindenképen arra törekedtünk, hogy az átdolgozott kátéval oly könyvecskét a d j u n k
a t. lelkész, katechéta é s tanító urak kezébe, a mellyel m e g
lesznek elégedve és a melynek segítségével teljes sikerrel végezhetik a kontirmácziói oktatást.
Tisztelettel k é r j ü k Nagytiszteletűségedet, hogy ezen kitűnő könyvecskét a hatósága alá tartozó iskolákban a növendékekkel megvétetni k e g y e s k e d j é k . Bevezetés esetén 1 0 % engedményt n y u j t u n k a bolti árból. A könyvecske minden rendes
könyvkereskedés útján i s beszerezhető.
Debreczen, 1906. oktober hóban.
Kiváló tisztelettel
Telegdi K. Lajos Utóda
Eperjessy István
könyvkiadóhivatala.

legjobb asztali- és üdítő ital.
Kitűnő hatásúnak bizonyult k ö h ö g é s n é l ,
gégebajoknál, g y o m o r - é s hólyaghurutnál
Karlsbad

MATTONI HENRIK

kívánatra

Budapest

Pontos és Q

^

^
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^

= 5 évi =
jótállás mellett!

l e g j o b b

Egyházi szentedényeR,
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók,

a r a n y és e z ü s t

ékszerek,

evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak g^F" részletfizetésre is!
Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot
Jutányos

fordítok. Á r j e g y z é k 2 0 0 0 rajzzal i n g y e n é s b é r m e n t v e .

árak!

POLGÁR K Á L M Á N
műórás és ékszerész

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29o
^ m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m ^

Orgona-hatmonuimuK.
A gyönyörű liang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol,
önmagának zeng dicséretet. 65 írttól minden árban kapható.

ESso magyar vilfanios erőre ösroodszeít hangszsrgyár.
gs. és kir. üdv.
hangszergyáros,
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek száliítója.

Budapest, II., Lánczhíd-ütcza 5.
Toyábbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes
húros-, vonós- t'a fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett.

Hangfokozű-g6renda! m e ; y á I t a l

bármely
hegedű, gordonka, beillesztése után
sokkal jobb, erősebb és lágyabb
hangot nyer. (Biztos siker.) Hegedűbe Iiiuig'e'olkoztf-vri'rciMlu javítással 4 frt.
Kezesség minden egyes hangszernél.

Legnagyobb gyár és raktár
Saját találmányú ( R á k ó c z i )
tárogató; általánosan elismert
legjobb, mely tökéletes solo
hangszerré általam konstruáltatok. Iskolával 30 forinttól
feljebb.
Az összes hangszerek javítása különleges, szakszerű pontossággal,
jutányos á r b a n ; kezesség minden
egyes hangszernél.
Árjegyzék minden egyes hangszerről külön, kívánatra bérmentve küldetik.
Kivitel nagyban és kicsinyben.
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Elektromos v i l á g í t á s i é s erőátviteli berendezések. Elektromos nagy vasutak, városi-, bányaés iparvasutak. Turbinák: Franczis rendszere szerint.
Zsilipek és csővezetékek. Gázmótorok: Kohó-, generátor- és világitógázra 1000 lóerőig és azon túl, petróleum-, benzin- és spiritus-mótorok és lokomobilok
Bánki-féle vízbefecskendezéssel. Malomberendezésék.
H e n g e r s z é k e k . Vasúti kocsik. Kocsialkatrészek.
Korbuly- és Katona-Varga-csapágyak, Kéregöntésű
vasúti kerekek és keresztezések. Forgókorongok, tolópadok és kitérők. Daruk és emelőgépek kézi-, gőz-,
petróleum- és elektromos erővel való hajtásra. Aprítógépek. Kőzúzók. Golyómalmok. Dugattyú- é s
czentrifugalszivattyúk nagy emelő magasságra.
Bányagépek. Compressorok. Ventilátorok. Felvonók.
Transmissziók. Vas-, aczél- és érczöntvények. Füstemésztő készülékek. Vízszűrők.

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP
Laptulajdonos, kiadó es felelős szerkesztő :
H A M A R ISTVÁN.

M e g j e l e n i k m i n d e n vasárnap.

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a h o v á a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendők.

Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 fillér.

Hirdetési díjak:
Két hasábos egész oldal . . . .
Fél oldal
Negyed oldal
Nyolczad oldal

40
20
10
5

kor.
kor.
kor.
kor.

Előfizetési á r a :

TARTALOM. V e z é r c z i k k : Nemzeti állam és népoktatás. Szentmártoni.
— I s k o l a ü g y : Az akadémiai tanárok fizetésrendezése
kérdéséhez. Hamar István. — T á r c z a : A tiszántúli ref. superintendentia átirata a többi egyházkerületekhez a „Communis Instantia" tárgyában 1764-ből. Molnár János.. — B e l f ö l d : A Nagypénteki Ref. Társaság karácsonyi segélyt
kérő levele. A Nagypénteki Ref. Társaság elnöksége. — Az evangélikusok egyetemes közgyűlése. Gömöri. — R é g i s é g :
A felekezeti jóbékesség példája. Tóth Lajos. — Irodalom. — E g y h á z . — Iskola. — Gyászrovat. — K ü l ö n f é l é k .
— Pályázat. — Hirdetések.

Nemzeti állam és népoktatás.
Halász Ferencz miniszteri tanácsosnak, a kultuszminisztérium népoktatási osztálya vezetőjének
a fentebbi czím alatt megjelent röpirata, Isten
tudja már hányadszor, ismét napirendre hozta a
nemzeti állam és a népoktatás egymáshoz való
viszonyának kérdését.
Hozzá kívánok szólani én is, annyival inkább,
mivel Halász Ferencz röpirata közelről érinti a
felekezeti iskolákat is.
Azok az adatok, a melyeket Halász Ferencz
röpirata a magyar elemi iskoláztatás elmaradottsága s a magyar nyelv háttérbe szorult -volta felől
közöl, minden igaz hazafit csak szomorúsággal
tölthetnek el. Az utóbbi évtizedekben kétségtelenül
jelentős haladás történt, mind az iskoláztatás, mind
a magyar nyelv tanítása terén; mindamellett is
azonban oly nagy elmaradottságunk, hogy méltán
pironkodnunk kell miatta. Vagy nem megdöbbentő-e,
hogy 1904-ben, az általános iskolakötelezettség
harminczhetedik évében, a lakosságnak csak 59
százaléka tudott csak írni-olvasni; hogy ugyanebben az évben 337,945 mindennapos és 255,149
ismétlő-iskolás tanköteles nem járt iskolába; hogy
Magyarország népességének jó 40 százaléka nem
beszél magyarul, s hogy az idegen ajkúaknak
83 2 százaléka nem ismeri annak a nemzetnek,

annak az államnak a nyelvét, mely neki megélhetést, védelmet biztosít; hogy még mindig lehet
3371 olyan iskola, a melyben vagy egyáltalában
nem, vagy minden siker nélkül oktatják a magyar
nyelvet ?
Valóban, nem hiszem, hogy kulturállam, nemzeti állam akadna még másik a föld kerekségén,
a mely egy egész emberöltő óta meglevő törvények
mellett ilyen csekély haladást mutathatna fel kulturális és nemzeti fejlődésében. Az elszomorító statisztikai adatok világosan mutatják, hogy az a mi
nagyon hangoztatott hazafiságunk s nemzeti sovinizmusunk nem igen egyéb, mint üres hang, a
mely nemzetet építeni és erősíteni nem képes. S
a legelszomorítóbb a dologban az, hogy épen a
magyar elem az. a mely csaknem a legkevésbbé
használja fel a művelődésnek az iskolákban felé
nyújtott eszközeit; mert hiszen, míg a német elem
tanköteleseinek 89"31 százaléka, a tót elemnek
84*45 százaléka jár iskolába, addig a magyar
elem iskolába járó tanköteleseinek a száma csak
81-33 százalékig emelkedik, s a legmagyarabb
vidékeken van a legtöbb iskolába nem járó gyermek.
Hol, miben van ezeknek a bajoknak az oka?
Ezt keresi sok, hazáját, magyar nemzetét igazán
szerető ember között Halász Ferencz is. S a felelet közvetlen közelről kell hogy érdekeljen bennünket, iskolafentartó egyházakat, és pedig nem-

A 21,211/905. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói
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csak annyiban, a mennyiben hazánk népoktatási
intézeteinek 77*58 százaléka felekezeti iskola, hanem sokkal inkább azért, mivel ezek közül kerülnek ki a legnagyobb számban azok az iskolák,
a melyekben a magyar nyelv vagy egyáltalában
nem, vagy pedig sikertelenül taníttatik.
A hivatalos statisztikai adatok szerint a róm.
kath. egyház 5205 népiskolája közül 3352 tisztán
magyar, 2584 vegyes nyelvű, 384-ben pedig egyáltalában nem a magyar a tanítás nyelve. A gör.
kath. egyház népiskolái közül 215 magyar, 704
vegyes, 1068 idegen nyelvű. A gör. keleti egyház
iskolái közül csak 7 a magyar nyelvű, 361 vegyes
és 1363 idegen nyelvű. Az ág. ev. egyház iskolái közül 393 magyar, 592 vegyes és 345 idegen
nyelvű. Teljesen idegen nyelvű ezeken még kivül 2
állami, 1 ev. ref., 3 egyesületi és 1 magániskola.
Végig tekintve ezeken az adatokon, épen nem
csodálkozom, ha Halász Ferencz a magyar nemzeti kultúra kiépítésének egyik legfőbb akadályát
a felekezeti iskolákban látja és ha a népoktatás
államosítását sürgeti. Felhangzott ez a sürgetés
legközelebb a kultusztárcza költségvetésének bizottsági tárgyalása alkalmával is, s felhangzik útonútfélen, napilapokban, tanügyi lapokban s a társadalomban.
S a fenforgó bajokkal, a népoktatás államosításának sürgetésével szemben védekezhetünk-e
elfogadhatólag mi, iskolafentartó egyházak? Bizony, ez a védekezés nagyon nehéz, mert a tények
határozottan ellenünk bizonyítanak, különösen, ha,
mint az emberek szoktak, csak általában felekezeti
iskolákról beszélünk s nem vesszük figyelembe,
hogy mely felekezetű iskolák is azok, a melyek
még mindig nem állottak a magyar nemzeti kultura szolgálatába.
Ha azonban ezt figyelembe vesszük, már jóval
könnyebb a védekezés. Az unitárius egyház összes
iskolái tiszta magyarok, s a ref. egyház 1851 iskolája között csak egyetlenegy akad, a melyben
a magyar nyelv, mint tanítási nyelv nem szerepel.
Csupán az evangélikus egyház iskolái azok, a
melyek között tekintélyes a nem magyar tannyelvű
iskolák száma. Itt is azonban, bár a statisztika
ezt nem mutatja ki, a felelősség súlya a legnagyobb
mértékben bizonyára az erdélyi szász egyházkerületre és nem a magyarországi evangélikus egyház
egyetemére nehezedik. A nem magyar nyelvű iskolák legnagyobb kontingense tehát nem a prot.,
hanem a nem protestáns felekezeti iskolák közül
kerül ki, a mit lehetetlen figyelembe nem venni
mindazoknak, a kik, miként gr. Apponyi kultuszminiszter, nem a feltétlen, hanem csak a nemzeti
érdek szerinti államosítás híve. A mi prot. felekezeti iskoláinknak 89*25 százaléka megteszi a
magyar nemzeti szempontból kötelességét; tiszta

lehetetlenség és igazságtalanság tehát egy kalap alá
fogni őket a megítélésben akár a gör. kath., akár
a gör. keleti felekezeti iskolákkal, a melyeknek
53*70, illetve 78*74 százaléka nem magyar tannyelvű.
Halász Ferencz röpirata szerint a legnagyobb
baj az, hogy a felekezeti iskolákat az egyházi
autonómia védi s azokkal szemben az állam nem
érvényesítheti hatalmát oly mértékben, a mint az
szükséges volna. Államosítani kell tehát a népoktatást az egész vonalon, hogy a nemzeti és az
állami érdek teljesen biztosítva lehessen.
A miniszteri tanácsossal azonban nincs egy
véleményen a kultuszminiszter. A mint a pénzügyi
bizottságban mondá, nagyon sok olyan felekezeti
iskola van, mely a magyar nemzeti állam kiépítése
szempontjából kívánni valót nem hagy fenn, s nagyon merész férfiú az, a ki a mi helyzetünkben
és a mi körülményeink között mindent a központi
államosítástól remél. S a miniszter álláspontja egészen helyes. Ez idő szerint Magyarországon nem
a feltétlen államosítás az, a mire törekednünk kell,
hanem az, hogy elhárítsunk lehetőleg minden olyan
akadályt, a mi a magyar nemzeti kultura diadalra
jutását gátolja. Ha ezek az akadályok a felekezetek iskolai autonómiájában rejlenek, akkor bele
kell nyúlni ebbe az autonómiába is. Olyan autonómiának, a mely a nemzeti állam és kultura kiépítését tudatosan és szándékosan akadályozza,
nincs helye sehol a világon s legkevésbbé lehet helye
hazánkban. Ám ezért, ha Halász miniszteri tanácsos úr vagy maga a kultuszminiszter úgy van
meggyőződve, hogy a nemzeti államot a felekezeti
iskoláknak hazafias kötelességük teljesítésére szorítása nélkül nem lehet kiépíteni, vegyék csak ki az
irattárból a Berzeviczy-féle népoktatási törvényjavaslatot, s nem törődve semmi felekezeti érzékenykedéssel, hanem csak a magyar nemzeti állam
érdekével, alkottassák azt törvénnyé. Mi protestánsok, bár félve ragaszkodunk autonómiánkhoz,
szívesen lemondunk annak arról a részéről, a mely
esetleg útjában áll a magyar nemzeti kultúrpolitika
teljes érvényesülésének. Lemondunk, mert tudjuk,
hogy a magyar kormány kezébe adott hatalom
minket fog sújtani legkevésbbé, miután mi részint
már most is a legteljesebb mértékben teljesítjük
hazafiúi kötelességeinket, részint pedig teljes erővel
törekszünk a még itt-ott fenforgó hiányok megszüntetésére.
Szentmártoni.

ISKOLAÜGY.
Az akadémiai tanárok fizetésrendezése
kérdéséhez.
Válaszul Turi Károly és Sedivy László uraknak.

egyebeken kivül egyik fŐfeltétele az, hogy a theol. akadémiák a legkiválóbb erőket állítsák be tanárokul s hogy
azok lehetőleg teljesen hivatásuk betöltésének éljenek
és se idejüket, se erejüket más, mellékes foglalkozásokkal le ne kössék. Csak így lehet biztosítva, hogy
akadémiáinkról, mind elméleti, mind gyakorlati ismeretekben gazdag, hivatásukért lelkesedő, evangéliomi lelkületű papok kerüljenek ki, anyaszentegyházunk belső
és külső építésére. Csak így várható, hogy theologiai
irodalmi produkálásunk nemcsak prédikácziós kötetek
kiadásában merül ki, hanem lesznek tudományos theologiai műveket produkáló tanárok ós azokat fogyasztó
papok is.

Akadémiáink érdekében írt s e lap f. évi 43-dik
számában megjelent felszólalásom nem épen biztató
visszhangot nyert Turi Károly és Sedivy László urak
részéről. Turi Károly úr véleménye olvasható volt a
lap mult heti számában. Sedivy László úr a Dunántúli
Prot. Lap hasábjain mondotta el mondani valóit. A két
ellenvélemény hangjára, különösen pedig a Sedivy LászlóDe ha ez így van, akkor, úgy lelkészképzésünk,
éra, nem kívánok reflektálni; mert ámbár ők mind- mint theol. tudományos irodalmunk szempontjából igyeketten, de különösen Sedivy László, erősen személyes keznünk is kellene arra, hogy tanárainkat felmentsük
élűvé tették czikkeiket s felhasználták az alkalmat arra, (vagy ha Turi Károlynak jobban tetszik: eltiltsuk) minhogy üssenek egyet a theologiai tanárokon, — én erre den olyan mellékes foglalkozástól, a mely hivatásuk
az útra nem akarom őket követni, meg akarván óvni teljes betöltésében akadályozza őket. Pedig a helyzet
részemről a tárgyalás alatti dolgot minden hiábavaló az, hogy theol. akadémiánk tanárai közül a legtöbben
személyeskedéstől. Maradok tehát az elvi téren. De mivel űznek valamely mellékfoglalkozást. Egyik lapszerkesztő,
véleményük itt is szemben áll az enyémmel és lehetnek a másik könyvtárnok ; a harmadik gyámintézeti pénztármások is, a kik velük hasonlóan gondolkoznak, szük- nok, a negyedik közalapi előadó, az ötödik konventi
ségét látom annak, hogy czikkeikre válaszoljak és reá jegyző stb. stb., tehát ritka az, a melyik teljesen hivamutassak kissé bővebben is a theol. tanárok fizetésren- tásának élhetne. Ha már csak ezt a helyzetet tekintjük
dezésének szükséges voltára.
is, én nem hiszem, hogy annyira időszerűtlen volna a
Mind Turi Károly, mind Sedivy László elismerik
az akadémiai tanárok fizetése rendezésének méltányosságát. Ez az elismerés azonban csak látszólagos, csak
olyan mézes madzag az érdekelt tanárok számára, mert
valójában, ha rajtuk állana, aligha hajtanák végre a
rendezést emberileg belátható időben. Mindketten gúnyosan mutatnak reá a theol. tanárok „nagy" fizetésére és
mellékfoglalkozásaik révén szerzett jövedelmeire s ezzel
szemben a tanítók és a lelkészek szegényes javadalmazására és a gyülekezetek nagy terheire. Ilyen körülmények között szabad-e olyat mondani, kérdi Turi Károly,
hogy az akadémiai tanárok fizetése még a súlyosabb
gondok nélkül való megélhetésre sem képesít. Sedivy
László pedig egyenesen „szerénytelennek és egyúttal
hiábavalónak" minősíti azt a törekvést, hogy akadémiáink
tanárai „az ő jó adag, tisztes kenyerük helyett kalácsra
tegyenek szert". A hol ilyen a felfogás és az érzés, ott
a kívánság méltányosságának elismerése csak látszólagos lehet.
De tegyük fel, hogy valóságos, s maradjunk csak
az időszerűtlenség kérdésénél. Nézzük ezt elvi és gyakorlati szempontból."Azt hiszem, hogy úgy Turi Károly,
mint Sedivy László elismerik, hogy egyházunk alig lehet
vitálisabb érdeke, mint a jó lelkészképzés. Ennek pedig

fizetések rendezésének az óhajtása.
De nem időszerűtlen abban a tekintetben sem,
hogy a sorból kidűlő tanárok helye a legmegfelelőbb
erőkkel töltessék be. Turi Károly igen nagy tévedésben
van akkor, a mikor azt állítja, hogy Németországon a
theol. tanárok nyakra-főre pályáznak lelkészi állásokra.
Mindazok, a kik nemcsak a németországi, hanem általában a külföldi viszonyokat ismerik, épen ellenkezőleg
tudják ezt, mint Turi Károly úr. Németországon is s
általában a protestáns külföldön a gyakorló lelkészek
lépnek a theol. kathedrákra s ott a professzorság az, a
mi a lelkészi pálya legmagasabb fokát képezi, úgy a
móltóság, mint az anyagi javadalmazás tekintetében. S
nálunk mi a helyzet? Az, hogy ha egy theol. tanári
állás megüresedik, arra csak elvétve pályáznak gyakorló
lelkészek, hanem csak segédlelkészek és gimnáziumi
tanárok, a kik megválasztatásuk folytán magasabb állásba és jobb javadalmazásba léphetnek. Ezzel szemben
épen nem ritka, hogy theol. tanárok gyakorló lelkészekké
lesznek. Példa rá Mitrovits Gyula, Dicsőfi József, dr.
Tüdős István, Petri Elek, dr. Szabó Aladár. Úgy látszik
tehát, hogy a gyakorló lelkészi állás, mind a külső tisztesség, mind az anyagi javadalmazás tekintetében, inkább
kívánatos a theol. tanárokra nézve, mint megfordítva. S

Egyházfelszerelő és oltárépltö miiintézet. Úrasztalterítök, kelyhek,
borkancsók gyártása.

Budapest, IV., Váczi-utcza 41.

ha a theol. tanárok helyzete kedvezőbbre nem változik,
nem az következik be, a mit Sedivy László úr prófétál,
hogy a nagy fizetésű professzorok üres falaknak prelegálnak, hanem inkább az, hogy a zsúfolt tantermekben
nem lesz, a ki prelegáljon, vagy legalább is nem lesz
olyan prelegáló, a ki igazi hivatásának tekintse a tanárságot, hanem inkább csak azt lesi, hogy mikor szabadulhat valamely tisztességes jövedelmű parókhiára. Hogy
a budapesti theol. akadémiának egyik újabb tanára első
osztályú papságot hagyott oda a professzori kathedráért,
abból még bajos arra következtetni, hogy az a professzorság többet ér javadalom tekintetében az elhagyott
papi állásnál. Ám kérdezze csak meg Turi Károly és
Sedivy László az illetőt, hogy mit áldozott fel s mit
nyert, majd meg fogják tudni, hogy becsülésre méltó
ambicziója mibe került neki. S azután intézzenek kérdést
egy néhány gyakorló lelkészhez (czímeikkel, ha kell,
szolgálok privátim), a kiknél a legutóbbi tanárválasztások alkalmával puhatolóztak, hogy: miért nem vállalkoztak professzorságra, s akkor is meg fogják tudni az
igazságot, a mi azonban az ő eddigi hitökkel homlokegyenest ellenkezni fog.
Ha ezen a helyzeten is változtatni akarunk, pedig
nagyon kivánatos a változtatás, akkor megint nem mondhatjuk, hogy a fizetésrendezés ügyének felvetése időszerűtlen.
Nem tartják azt időszerűtlennek sem a kultuszminisztériumban, sem az evang. egyházban, sem némely
ref. egyházkerületben. Prot. jogakadémiáink tanárai a
mult héten jártak fenn küldöttségileg a kultuszminiszternél. Az nemcsak, hogy elismerte a fizetésrendezós időszerűségét, hanem már meg is tette az intézkedéseket ,a
szükséglet kimutattatása iránt. Az egyik államtitkár pedig
valósággal csodálkozását fejezte ki a felett, hogy egyházaink csak úgy gondoskodnak akadémiáik tanárairól,
mint a hogy gondoskodnak. A mult héten tartotta egyetemes gyűlését az evangélikus egyház s ezen nemcsak
elismerték a fizetésrendezés időszerűségét, hanem intézkedést is tettek az iránt, hogy a rendezés az állami
színvonal szerint végrehajtassék, és pedig épen a közigazgatási körben felszabadulandó államsegélyből, a melyre
én is bátor voltam rámutatni. Sőt elismerte a rendezés
időszerűségét a dunántúli református egyházkerület is, a
mikor felhatalmazta elnökségét arra, hogy a theol. tanárok törzsfizetését az államsegélypénztárból 3700 koronáról 4000 koronára pótolhassa ki, s elismerte Tiszántúl
és Erdély is, a mikor theol. tanárai törzsfizetését — és
pedig nem is most, hanem évekkel ezelőtt — 4000 koronában állapította meg.
Az időszerűség kérdésével ezek után, úgy hiszem,
tisztában lehetünk. Lássuk most a szerénység, illetve a
szerénytelenség kérdését és a theol. tanároknak ama jó
darab tisztes kenyerét, a mellyel meg nem elégedve, kalács után vágynak Sedivy L. úr szerint.
Tegyünk e végből egy kis összehasonlítást az
állami akadémiák és a mi akadémiáink, azután pedig

külön a prot. akadémiák között. Az állami akadémiák
tanárai 4800 kor. törzsfizetésen kezdik, a melyből, a
korpótlékokkal együtt 8000 koronára emelkednek 25 évi
szolgálat után. E törzsfizetéshez járul még 840-től 1600
koronáig fokozódható lakáspénz. A mi theol. és jogi akadémiáink, a legmagasabb színvonalon is legfeljebb 4000
kor. törzsfizetéssel rendelkeznek, a mely a korpótlékokkal 5600 kor. s a lakáspénzzel együtt 7000 koronáig
emelkedhetik. A mi tanáraink javadalmazása tehát, még
a legjobb esetben is alul marad az állami tanárokénál
1840, illetve 2600 koronával, holott az állami jogtanárok
ezenfelül még tetemes vizsgadíj-pótlékot is kapnak, a mi
csak csekély mértékben van meg a mi jogi és teljesen
hiányzik theol. akadémiáinkon. Tekintve pedig saját akadémiáinkat, az tűnik ki, hogy a kezdő törzsfizetés Debreczenben, Kolozsváron, újabban Pápán 4000 kor., Pozsonyban, Sopronban, Eperjesen 3600, Sárospatakon 3400,
Budapesten, Kecskeméten 3200 kor. A 25 évi szolgálat
utáni törzsfizetés Kolozsváron 5600, Sárospatakon 5400,
Debreczenben és Pápán 5000, Budapesten 4700, Sopronban 4600, Kecskeméten 4200, Pozsonyban és Eperjesen
3600. Vegye immár számításba Turi K. és Sedivy L. úr,
hogy az evang. egyház* legközelebb rendezni fogja a
pozsonyi és az eperjesi tanárok javadalmát s azt, hogy
a kecskeméti jogakadémia tanárai, a kimutatások szerint
évenként is személyenként átlag 600—700 kor. vizsgálati
díjban is részesülnek, s akkor azt fogják látni, hogy az
ország legdrágább városában élő budapesti theoL tanároknak van az összes prot. akadémiák tanáraié között
a legcsekélyebb javadalma. Nem ok nélkül való s elfogulatlanul szerénytelenségnek nem bélyegezhető tehát,
ha csekélységemben épen egy budapesti theol. tanár
merte felemelni szavát a fizetésrendezés dolgában. Mert
annyit talán Tury K. és Sedivy L. úr is elismernek,
hogy ha valahol pénzbe kerül a megélhetés, akkor
legelső sorban Budapesten kerül pénzbe. De hát ők úgy
hiszik, hogy a budapesti theol. tanárok jelenlegi javadalmazása teljesen elégséges a tisztességes és gond nélkül
való megélhetésre; sőt Sedivy L. úr egyenesen azt állítja,
hogy mi már a jó darab tisztes kenyérrel sem érjük be,
hanem kalácsra áhítozunk. Hát nézzünk a szemébe ennek
a vélekedésnek és állításnak is.
Annak a kimutatására, hogy mily fényes és gond
nélkül való a mi anyagi helyzetünk, egy költségvetést
fogok bemutatni, a mely egy összesen 5200 kor. javadalmazásban részesülő, feleséges, egy (7 éves) gyermekes és egy cselédet tartó budapesti theol. tanár megélhetésére vonatkozik. Eleve is jelzem azonban, hogy
abban oly ideálisan minimális tételek fognak szerepelni
a legtöbb helyen, a melyek épen nem a valódi képet
mutatják fel, hanem csak azt, hogy meddig volna szabad
terjeszkedni, ha nem volnának azok a felpanaszolt mellékfoglalkozások.
1. Egy négyszobás lakás, nem a fő-, hanem a
mellékutczákban, 2-dik vagy 3-dik emeleten, 1600 kor.
2. Egy cseléd bére, havi 24 K-val, évenként 288 K.

3. Tüzelőre 30 mm. szón, 20 mm. koksz, 6 Q m.
fa, a mai árak szerint 264 kor. 80 fillér.
4. Világítás 100 kor.
5. Adók: a) állami ós községi 134 kor., b) egyházi
20 kor., összesen 154 kor.
6. Nyugdíjintézeti járulék 70 kor.
7. Egy napi- és egy szépirodalmi lap 42 kor.
8. Egyesületek 30 kor.
9. Életbiztosítás 246 kor.
10. Évenként egy viselő férfi- és egy női ruha
80
80, két pár férfi- és két pár női czipő 36 + 36,
egy férfi-kalap 7, egy női kalap 15, négy fiúöltözet 50,
négy pár gyermekczipő 20, fehérnemű 50, két női házi
ruha 40, öt évenként egy férfi- és egy női télikabát egy
évi részletében 44, négy évenként egy férfi- és egy női
őszi kabát egy évi részlete 27, négy évenként egy férfiés egy női szalonruha egy évi részlete 60, három évenként egy (7—10 éves) fiú téli és őszi kabát egy évi
részlete 10 kor., összesen 555, kerekszámban 550 kor.
11. Orvos és gyógyszer 100 kor.
12. Mosatás, vasaltatás 100 kor.
13. Háztartás : a) átlag 1 kg. hús (á 2 kor.) és hetenként egy pár csibe (á 2 kor. 80 fill.) = 865 kor. 60 f.;
b) átlag 30 fillér főzelék 109 kor. 50 . f.; c) átlag 1 kor.
liszt és fűszer 365 kor.; d) átlag ll/2 liter tej (á 24 fill.),
tejfel, túró 170 kor.; e) 60 kg. zsír 100 kor.; f ) átlag
2 tojás (á 8 fill.) 60 kor.; g) czukor, kávé 100 kor.;
h) kenyér 100 kor., összesen 1870 kor. 10. fillér.
14. Konyhai és háztartási apróságok 75 kor.
Az 1—12. tétel összege 3544 kor. 80 f., a 12—13.
tétel összege 1945 kor. 10 f., összesen 5489 kor. 90 f.
A javadalom 5200 korona levén, hiányképen mutatkozik
289 kor. 90 fillér.
íme, itt van az a fényes javadalmazás, az a nagy
darab kenyér. Pedig ebbe a költségvetésbe nincs felvéve
egy fillér sem, sem szakkönyvekre, sem eshetőségekre,
sem egy pohár borra, sem egy szivarra, sem szórakozásra, sem nyári pihenőre, sem pedig arra, hogy az
illető tanárt az Isten egy gyermek helyett hárommal
vagy néggyel áldotta meg, vagy hogy egyetlen gyermekét is magasabb iskolákon taníttassa. Ezeknek az igényeknek a kielégítése kell, hogy a mellékfoglalkozásból
befolyó jövedelemből teljék ki, mert a mint látható, a
rendes javadalmazás semmiképen sem futja. De nem
futja nemcsak ezeket, hanem még az el nem kerülhető
rendes kiadást sem, A mint már eleve jeleztem, az előterjesztett költségvetés ideálisan minimális tételeket foglal csak magában, a melyek a valóságnak mélyen alatta
állanak.
Én egészen nyugodtan bocsátom ezt a költségvetést
nemcsak Turi K. és Sedivy L. urak, hanem mindenek
elbírálása alá, a kik a budapesti megélhetési viszonyokat
nemcsak hírből, hanem közvetlen tapasztalatból ismerik.
Ha találnak benne tételeket, a melyek a való szükségeknek nem megfelelők, s kimutatják, hogy a költségvetés végeredményében nem reális a tekintetben, hogy

a jelenlegi javadalmazás elégtelen: ünnepélyesen kijelentem, hogy megadom magamat ós visszavonom, a mit
a fizetésemelés tárgyában szóltam. Ha azonban a felől
győződnek meg, hogy nem helyesen ítéltek a theologiai
tanárok, különösen pedig a budapesti theol. tanárok anyagi
helyzete felett, elvárom azt is, hogy azokat az épen nem
hízelgő, sőt gyanúsító megjegyzéseket, a melyekkel őket
illették, férfiakhoz illendően visszavonják.
Mindazoktól pedig, a kik e válaszomat végig olvasták, bocsánatot kérek a hosszadalmasságért. Aprólókosságokig mentem a demonstráczióban; de nem tehettem
másként. Ha csak az egyes végösszegeket állítottam volna
be a költségvetésbe, Turi K. és Sedivy L. urak és talán
még mások is azt mondhatták volna, hogy csak számokkal
dobálózom. Részleteznem kellett tehát, hogy világosan
álljon a dolog mindazok előtt, a kiket illet.
S mindezek után nyugodtan bocsátom az ügyet az
elfogulatlan elbírálás alá, meg levén győződve a felől,
hogy részemen, illetve az akad. tanárok részén van az
igazság, s hogy a fizetésrendezés kérdésének felvetése
nem volt sem időszerűtlen, sem szerénytelen és hogy az
akadémiai tanárok nem kalács után áhítoznak, míg mások
fekete kenyeret esznek, hanem csak a mindennapi, tisztességes kenyér biztosítását keresik.
Hamar István,
theol. tanár.

TÁRCZA.
A tiszántúli ref. superintendentia átirata
a többi egyházkerületekhez a „Communis
Instantja" tárgyában 1764-ből.
(Folyt, és vége.)

De fordicsuk már a' dolgot a' másik oldalára és
lássuk mitől tarthatunk, ha Communi Nomine szerencsét
próbálunk. Tarthatunk attul, hogy nem acceptáltatik az
Instantiánk, az sem lehetetlen, hogy valami esik rajtunk,
a vagy csak némellyeken közüllünk. De mind ezekkel
is nem leszsz a' mi dolgunk rosszabbá, hanem jobbá,
mert ha nem Instálunk ugy is véghez viszi rajtunk a
V. Clérus a mit fel tett magában. De ha Instálunk, bátor rejiciáltassék is Instantiánk, még is fog az valamit
használni, mert mig azt látják, hogy oltalmazzuk magunkat, csakugyan egy kicsit tartózkodnak, de ha veszik
észben, hogy már mindenről le tettünk, akkor osztán
fojvást mennek mint a' kő fal rontó árvíz. Ne hidje
pedig senki, hogy a V. Clerus olly kicsiny ós könnyű
dolognak tartaná a' mi kiirtattatásunkat, a' mint magunk
többnyire gondolkodunk felőlle, való hogy már nagyot
haladott benne és meg hányta a' Fundamentomokat,
de még sokkal több vagyon fenn a' mi kőfalainkban,
mint sem hogy azt egy Impetussal le dönthetné, idő
kívántatik ahoz és az a' profunda Politica, a' mellyet
fel vett, azt kivánnya, hogy tartózkodva és nagyon vi-

gyázva járjon. Akármelly erŐtelenek és így etlenek legyenek a' Magyar Országi Ecclák, ellenben akármelly hatalmas légyen a' V. Clerus, még is ollyan ez a' molimen,
hogy ad dolgot és erejére esik, azt is el lehet mondani,
hogy most nincsen ollyan dolog előtte, a mellyet nagyobbnak és nehezebbnek tartana ennél, mert igen tart
attul, hogy ha felettébb szoríttya a' dolgot, még nagyobb
kárt teszen magának. Ha mi annak rendi szerint Instálunk, akár mi légyen annak ki menetele, elég lesz minékünk Lelkünk Esméretinek jó Tanúbizonysága, hogy
mi azzal senkinek nem vétettünk, sőt hogy szoros kötelességünket meg cselekedtük, nem szaladván el a nyáj
mellől, mellyet a' Krisztus reánk bízott. A' többit bízzuk
a' pásztoroknak Fejedelmére, ha nékünk idvességes és
néki dicsősséges, nem hágy el bennünket.
Hogyha pedig tettzik 0 Felségének, hogy ártatlan
könyörgésünkért is kellyen szenvednünk, azzal tartozunk, de boldogok 'is leszünk, mert az Igazságért szenvedünk és miénk lészen a' Mennyeknek országa.
Mi azért illyen értelemben és mondhattyuk erős
Resolutioban lévén, hozzá is fogtunk a dologhoz és imé
fel tettük az Instantiának projectumát, mellyet ha a'
dolog csak mi reánk nézendő vólna, mindjárt bé is adnánk, minden tartózkodás nélkül. De mivel közönséges
a dolog és ollyan, a' mellyet egy szívvel egy akarattal
kell meg indítani, magunktól semmit sem cselekeszünk,
hanem közöllyük mind a három Y. Superintendentiával,
kívánván mindeniknek bölcs értelmét venni.
Az igaz, hogy ez a' conceptus világos egy kicsinnyé,
bátor és első tekintettel hosszúnak is látszik. De hogy
illyen legyen, szánszándékkal akartuk. Világos és bátor
annyibul, hogy a dolog benne nem simittatik, hanem
annak egész merituma elő adattatik, a' mint magában
vagyon, és annak a' mi itélletünk szerint ugy is kell
lenni, mind azért, hogy Felséges Asszonyunk és a' Méltóságok jól meg ércsék a' dolgot, mind azért, hogy a
simítással és közletéssel kicsinnyé ne tegyük azokat, a
mellyeket szenvedünk és ki ne vonjuk az argumentumok
élit, a mellyel számtalan sokszor tettünk kárt magunknak, azt gondolván, hogy modestia az és alázatosság,
mikor az Igazságot csak felében, harmadában mondja
meg az ember, holott éppen nem az, hanem valóságos
pusillanimitás és politizálás, akárki mit mondjon, mind
pedig azért, hogy azzal a V. Clerusnak alkalmatosságot
ne nyujcsunk magunk ellen, mert valamikor látja, hogy
nem merünk ugy panaszolkodni, a mint lehetne, sem
nem élünk azokkal az Argumentumokkal, a' mellyeket
a dolognak természeti hozna magával, sőt ugyan nyújtana, mindannyiszor bátorságot veszen magának és meg
tudja, hogy keményebben is bánhatik velünk.
Abban sem lehet meg ütközni, hogy a Religiórul
való Constitutiók nem a mostani utolsó Státusban, hanem a' régiben vétettnek fel pro basi, mert ha az utóisókat vesszük fel, ugy ne is Instállyunk, senki se mondja
pedig, hogy el estünk a régiektül és igy hijjába ragaszkodunk azokhoz : mert az ugyan respective való in facto

de más felől, az az mi reánk nézve nem az, mert azoknak most is Stalni kell de stricto iure et omni aequitate, soha nem is recedaltunk töllök, sőt mindenkor
inhaereáltunk, most is bízvást, minden vakmerőség nélkül
provokálhattunk magunkat reájok, és ha nem cselekeszszük, magunk menthetetlenek leszünk, és nagyon bűnös
emberek Isten Világ előtt.
Vagyon néhol a terminusokban is valami kevés
bátorság, mert ha significanter nem beszélliink, bizony
jobb hogy hallgatunk. Stoicus ember az, a ki az illyen
dolgokban affectuose nem beszél és ha magában nincsen
affectus, mimódon indíthat másban, a' kinek semmije
nem íáj. Bátor liellyes legyen is az Instantia, de ha
attentiot nem csinál, nem lessz annak effectusa, kivált
illyen nehéz dologban, illyenek pedig minden Vulgatumok és Tritumok, mellyeket már százszor is el mondottunk. Itt azért a' két extremumtól kell őrizkedni. Inconsiderate irreverenter és vakmerőképpen beszélleni nem
jó, de igen remisse és languide sem jó, mert haszontalan sőt káros, az illendő és jól meg mérséklett bátorsággal pedig senki nem offendáltathatik, és mi ugy
gondollyuk, hogy ezen projectumban semmi nincsen, a'
mit soha aequitate vakmerőségre lehetne magyarázni.
Mindazáltal ha csakugyan czélunk és akaratunk ellen
valami ollyas bé csúszott vólna, készek vagyunk azt
modificálni vagy ki hagyni, ha az eránt capacitáltatunk,
ugy szintén egyéb megeshetett hibákat is meg igazítani,
mert éppen a végre communicallyuk ezt a projectuniot,
hogy a több V. Superintendentiák reflexióit érthessük.
De ezt is meg vallyuk ám Tiszteletes Uraimék
előtt és minyájan az Urak előtt, hogy az Instantiának
pulcrumit, nervusit és élit bizony nem örömest rontanánk el. Tudjuk mi, hogy sokan lesznek T. Uraimék
és az Urak között, a' kik ennek az Instantiának egész
habitussátul meg képzelődnek, mint szokatlan dologtól,
de ha a' szegény Franczia Ecclának defensáit kivált az
utóisókat és a Keresztényeknek más régibb Apologiáit
Instántiájit meg olvassák, mellyekben azok nagy bátorsággal és mindenünnen, de kivált a Szent Irásbul öszve
keresett Argumentumokkal oltalmazták magokat, mikor
Instáltak is, meg fogja tapasztalni, hogy abban éppen
nem hibázunk, azoknak a nagy embereknek példáját
követvén, a kiktől tanulni senkinek sem szégyen közzülliink. De ugyan kérjük is T. Uraimékat és az Urakat
az élő Istenre és a mi Urunk Jézus krisztusra, ne silylyessenek itt a' voxolással, hanem vegyenek magoknak
időt, mind Privátim mind Publice ezeknek a dolgoknak
Isteni Félelemben való fontolgatására, rázogatására és
meg határozására, mert a' dolognak nagy vólta bizony
nem egy-két napot kiván, a' mint mi is cselekedtünk,
nem kémélvén sem időt sem fáradságot. Boldog Isten,
Oeconomiánkban, Törvénykezésünkben és Világi Publicumokban mennyi időt töltünk, holott mind azok semmik ezen dologhoz képest.
A mi pedig annak hoszszatska voltát illeti, tarthatni való attúl, hogy talán F. Aszszonyunknak nem

lészen ideje, hogy per extensum megolvassa, de azért
nem jó felettébb rövidíteni, mert az bizonyos, hogy ezt
a dolgot kevés szóval nem lehet fundate elő adni. Vagy
lészen többször alkalmatosságunk vagy nem, azért most
minden argumentumokat elő kell vennünk, valamit csak
fel találhatunk, az ellenvetéseket is el kell hárítanunk,
külömben sem magunk előtt, sem a posteritas előtt meg
nem menthettyük magunkat. Ha az F. Cancellaria ad
aequate informáltatik, (mert azt már reménylhettyük, hogy
ott meg fog olvastatni), elég lészen az minékünk, mert
a szerént fogja 0 Felségének referálni, mentül bővebb
lészen az Instantia, annál bővebb lészen a Relatio is.
Caeterum azon kérjük az Urakat ós Tiszt. Uramékat,
hogy ezen dolgot mentül nagyobb Cautioval tractállyák,
hogy publicummá ne légyen, kivált a' Conceptus ne
divulgáltassék, tudjuk ugyan, hogy bölts emberekkel
vagyon dolgunk, a' kik azt mi nálunk nélkül is tudják,
de csakugyan nagy importantiájú lévén a' dolog, azt
gondoltuk, nem vétünk az Urak ellen, ha az eránt
reflectállyuk.
Ha ezen Instantia approbáltatik, és bé adattatik,
látni való, hogy készen, kell lenni mellette más Instantiának is, a mellyben Jura et libertates Evangelicorum
et genetalia eorum Gravamina, azon plánum szerónt
elaborálva légyenek, hogyha a Communis Instantia admittáltatik, azt mindjárt bé lehessen adni. Másképpen
talám még jobb vólna ezeket is amannak az elsőnek
csak subjungálni, és egyszersmind egy Libellusban
mindjárt bé adni. De akár így légyen, akár amúgy,
elég az, hogy annak in promptu kell lenni, azért T.
Uram ék és az Urak méltóztassanak arrul is gondolkozni, mi ugyan abban is tésziink fel valamit, és azon
lészünk, hogy inig az Urak reflexióját veliettyük, az
is addig el készüllyön, hogy azt is mindjárt Communicálh ássuk.
Nincsen egyéb hátra, hanem hogy Kegyelmeteket
kérjük, hogy ezzel a dologgal siessenek, és mentül
hamarébb méltóztassanak nékünk meg írni, mit Ítélnek
felőlle, tudgyuk, hogy sok az akadáj, de a mennyire
lehet, igyekezzenek az Urak superálni és adinaturálui
minden készülettel, mert közelit a Diaeta, azt pedig
nekünk jóval is meg kellene előznünk, mert hogy a
Diaetára hagyuk, az éppen nem tanácsos, akárki mit
mondjon, arra abszolúte nem is megyünk a magunk
részéről. Hogy a Diaeta utánra halasszuk, áz is igen
veszedelmes, mert addig Isten tudja mi esik rajtunk,
most is nekünk ollyan bajaink vágynák, a mellyeket
láttyuk, hogy más utón nem orvosolhatunk, hanem lia
ezenn, melly ha sokára halad, az alatt minden bizonnyal
meg romiunk. Egyéb okokat is tudnánk ide elő hozni,
de studio el halgattyuk, tudván hogy az Urak magok
is által értik. Azért csak jó lészen mindjárt gondolkozni
arrul is, kik deputáltassanak, mert a' denominatioban
és egymás után való várakozásban sok idő telik el. Az

Ur Isten Sz. Lelke által vezérellye minden igazságra.
Amen.
igaz kötelességü szolgai az Úrban Attyafíai
Debr. 27. Jan. 1764.
Dobozy Mihály mk.
Tatai Ferencz.
Superintendent. Fő Curator.

Superintendens m. k.

P. S. Fő Curator Cons. T. Darvas Urunk, mind
ezeket meg irtuk az Instantiát is annectalván, de mivel
az Ur ő kglme távol vagyon T. Superintendens Wirág
Urmtúl, kérjük az Urat méltóztassék ezen Levelünket
hová hamarébb közleni ő Kglmével. Ezen módon irunk
az Urnák Tihany Urmnak is.
Tiszt. Superintendens Torkos Urmnak szolló Levelünket nem tudtuk más útra igazítani; hanem az Urat
kérjük, méltóztassék Pál Ádám Urmnak el küldeni Csabdira, ő kglme el fogja küldeni egész Pápáig, lia az Ur
egy két sor Írással recommendállya, melly annál szükségesebb, hogy külömben talám nem sietne ugy ő kglme
elküldésével, vagy nem élne elegendő cautióval.
A Ráday-könyvtár levéltárából közli

Molnár

János.

BELFÖLD.
A Nagypénteki Ref. Társaság karácsonyi
segélyt kérő levele.
Rövid napok multán elérjük Isten jóvoltából a
szent karácsony ünnepét; és most, 13 éves fennállásunk
óta, ötödször fordulunk ez alkalomból igen tisztelt jóakaróinkhoz, szeretett felebarátainkhoz segítségért, kegyes
pártfogásért, ma már 72 árvánk részére, az Úrnak
nevében!
Szomorú és száraz adatokra támaszkodva bocsátjuk
útnak e kérőlevelet, hogy megismerhesse mindenki, kik
vagyunk, mit cselekszünk, mily hiányos az erőnk !
Hetvenkét árváról gondoskodunk, a kik között
41 ev. reform., 25 róm. kath., 3 ág. evang., 2 izraelita
és 1 unitárius van! Ezekből bentlakik a budaörsi kamaraerdőben lévő Erzsébet-házunkban 52 gyermek, 7—14
éves; 4 növendékünket 800 kor. költséggel felsőbb
iskolákban neveltetünk; 6 növendékünket ipari foglalkozásra képeztetjük, ezekre 1000 kor. kiadásunk van ;
2 mint belső házi cseléd keresi kenyerét ós 8 segélyre
szorult vidéki árvát .évi 960 koronával gyámolítunk!
Mindezekre és iskolánk, intézetünk fentartására évente
legalább 24,000 kor. szükséges s ennek ellenében alig
van 16,000 kor. félig-meddig biztosnak mondható jövedelmünk, ideértve az állam segélyét és a székesfőváros
által 10 gyermek után fizetett 2,800 kor. tartásdíjat is.
Hogy kiadásaink fedezhetésére biztos tőkét gyűjthessünk, tárgy sorsjátékot rendeztünk, melyből legalább
30,000 kor. jövedelmet vártunk; de reményünkben csalatkoztunk, mert a jövedelem alig 5000 kor. Megtörött
minden igyekezetünk a nagy közönség óriási közönyén,

a mely közöny óriási kárt okozott nekünk, mert ezer és
ezer helyről nem hogy sorsjegyeink értékét megkaptuk
volna, de magok a jegyek is odamaradtak, s így nem
volt módunkban azokat könyörületesebb felebarátoknál
elhelyezni, s ez nekünk valóságos veszteséggé vált. Az
a sok munka, kérő, sürgető levél — mind kiáltó szó
maradt a pusztában —• mintha a könyörület ós irgalom
kihalt volna az emberek lelkéből.
Még a felekezetiség vádját is hangoztatták ellenünk,
pedig hát ez mindig távol állott és áll tőlünk!
Igen érthető tehát, hogy e szomorú és száraz
adatokra hivatkozva, a szerető és jó szíveket újból fölkeressük a szent karácsony, a gyermekek ez örömünnepének alkalmából is és esdve kérjük a segítséget
az örök szeretet nevében gyámoltjaink részére!
A ki a szeretet munkáját nem sajnálja és teheti is
— gyűjtsön szegény árváinknak; a kinek nincs alkalma
erre, segítse őket egyedül. Hiszen az Úr szerint „a ki
egy árvának gondját felveszi, az az 0 nevében cselekszik!*
Legyetek tehát irgalommal, hogy a ti karácsonyi
ünnepetek boldogsága is növekedjék I Segítsetek tehát,
áldozzatok! hiszen adni, szerencsétleneken segíteni a
legnagyobb boldogság! Lépjetek be kegyes hívek tagjainkul, gyámolítsátok intézményünket, legyetek kicsinyke
társaságunk segítői a nemes és hazafias vállalkozásban
ós az igazi szeretet munkájában, a mely személy és
személy között nem válogat!
A legnagyobb hálával fogadunk minden csekély
adományt és kérjük azt gondnoki hivatalunkra Budapest,
n., Fő-utcza 71. II. 9. czímezni. A gondnoki hivatal
minden kérdésre készséggel ád feleletet, s minden beérkezett adományt hálás köszönettel nyugtáz. Evégből
kérünk minden kegyes adakozót: szíveskedjék postai
czímét a gyűjtő-ívén velünk tudatni.
Boldog szent karácsonyt kívánva, szeretettel üdvözlünk minden felebarátunkat.
Budapest, 1906.
A Nagypénteki

Ref. Társaság elnöksége.

Az evangélikusok egyetemes közgyűlése.
Az ág. hitv. evangélikusok f. hó 7—10. napjain
tartották Budapesten báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő és dr. Baltik Frigyes legidősebb püspök kettős
elnöklete alatt a Deák-téri ev. nép- és polgári iskolák
dísztermében ez évi rendes közgyűlésüket. Az előző
napokon a különböző bizottságok üléseztek.
Az igen nagy számmal látogatott közgyűlést feszült
figyelem kíséretében igen szép és tartalmas beszéddel
az egyetemes felügyelő nyitotta meg, a melyben a közelmúlt politikai eseményekre s a Bocskay-, Thököly- és
Rákóczi-ünnepélyekre is utalva, a következő igazságokat
fejtegette: A vallásszabadságért és a haza szabadságáért
vívott küzdelmek hazánkban lényegileg azonosak voltak.
Mind a két küzdelem a szabadságért folyt. Egyházunk

a múltban mindig a szabadság eszményi szolgálatában
állott. A vallásos élet a lélek legbensőbb világába
vonulhat vissza és a legválságosabb időkben is megnyugvást találhat az isteni gondviselésben. Az egyház
azonban nemcsak e láthatatlan lelki világot éli, hanem
külső társadalmi szervezet gyanánt is jelentkezik és mint
ilyen, hivatott arra, hogy a társadalomnak nagy szolgálatokat tegyen, a szabadság eszméjét hangoztassa és
sohase álljon a mindenkori kormányok szolgálatába. Ez
így volt a múltban és így lesz remélhetőleg a jövőben is.
A magvas gondolatokban igen gazdag beszédet
Baltik elnöklő püspök indítványára egész terjedelmében,
zajos éljenzések kíséretében, jegyzőkönyvébe iktatta az
egyetemes közgyűlés.
Az elnöki jelentés kapcsán mindjárt a közgyűlés
elején két igen fontos ügy került tárgyalás alá, a melynek egyike a 3 milliós állami dotáczióra, másik a horvátszlavón ev. esperesség ügyeire vonatkozott. Az első nagy
fontosságú kérdésben ugyanis mind a négy egyházkerület
köszönettel fogadta ugyan az igért 3 millió koronát, de
egy érteim űleg állást foglalt
ellen, hogy ezt a prot.
egyházak 1848. XX. t.-czikkhez fűződő összes igényeinek teljes végrehajtása gyanánt tekintsék, s követelte,
hogy az államsegélyt a prot. egyházak önkormányzatának törvénybe iktatott intézményes biztosítása mellett
adja meg a törvényhozás. Ezeket az egyházkerületi
közös véleményeket teljes szövegükben magáévá tette
az egyetemes gyűlés, s a jelzett törvényczikk végre- :
hajtásának ügyét továbbra is a két prot. egyház közös
bizottságára bízta.
A horvát-szlavón evangélikusok ügyében a bán
leiratára válaszul az egyetemes gyűlés állást foglalt nevezett esperesség egyházkormányzati ós közigazgatási különlegességei ellen s a zsinati törvény értelmében azoknak
a hazai ev. egyházegyetemhez való tartozását hangoztatta. A zsinati törvények intézkedései alól való fölmentésről a lelkészképzés tekintetében sem lehet szó. A
zsinati törvény jogérvénye Horvát-Szlavónország evang.
lakosságára is kiterjed.
Úgy az első, mint a másik kérdésnél számosan
szólaltak fel. Érdekes volt Zelenka Lajos egyházfelügyelő és Veres József esperes felszólalása. Előbbi kifejtette, hogy az állami dotácziót csak a két prot. egyház
autonómiájának csorbítatlan fentartása mellett lehet
igénybe venni, míg Verest nem elégítette ki a kormány
leirata. Azt követelte, hogy a kormány adjon be előbb
törvényjavaslatot a felekezetek autonóm jogának fentartásáról s ennek kapcsán utalja ki a törvényben megállapított dotácziót. A törvényjavaslat beterjesztését Sztehló
Kornél ügyész is vitatta, nehogy minduntalan „bukjunk
az egyes kormányokkal". A külön törvényjavaslat benyujtását még legjobban a tiszai ev. egyházkerület közgyűlése
domborította ki.
A közgyűlés második napján Hörk József pozsonyi
theol. tanár az egyet, theol akad. nagybizottság jelentését terjesztette elő. A költségvetések ós számadások

tudomásul vételével a theol. tanárok fizetésének akad.
színvonalon való rendezését arra az időre halasztotta a
gyűlés, a midőn tetemes államsegély birtokába jut az
egyházegyetem. Egyben kimondotta a közgyűlés, hogy
az egyházkerületek járulékainak befizetésével az új theol.
szervezet az 1907—8. tanévvel lép életbe.
Majd Góbi Imre budapesti ev. főgimn. igazgató
az egyetemes tanügyi bizottság ügyeit terjesztette elő.
A délutáni órákban Veres József elnöklete alatt az
egyet, egyházi lelkészértekezlet ülésezett. Azon közelebbről Schönviesner Kálmán pozsony-szent-györgyi ev.
lelkész a lelkészi nyugdíj revíziójáról tartott előadást, a
melyben a theol. tanárok módjára a lelkészi nyugdíj
fölemelését vitatta. Javaslatait a nyugdíj bizottsághoz
tették át. A jövő évi közgyűlés tárgyául az államsegély
s a tanítói fizetések ügyét tűzték ki. A kérdéshez többen
is hozzászólottak.
A közgyűlés harmadik napját kiválóan adminisztratív ügyek, s jogügyi-, pénzügyi- és számvizsgálóbizottság jelentések foglalták el. Érdekkel hallgatták a
már gyérebb számú tagok az adatokat, a mint azok a
bizottsági üléseken a közgyűlés számára elkészültek, s
érdekkel és tanulsággal Sztehló Kornél ügyésznek a
több 100 éves Hrabovszky- és Szirmay-féle alapítványok
jogi természetéről szóló komoly és alapvető tanulmányozásának eredményét. Az egyet, gyűlés megadta a LutherTársaságnak az engedélyt, hogy az egyházegyetem új
épületében kiadványait elhelyezhesse s hogy annak
dísztermében ifj. istentiszteletek is tartassanak. Jelenleg,
— mint értesülünk — a Szent-Imre-egyesület tanyája.
Egyúttal megengedte a közgyűlés, hogy a selmeczbányai
ev. liczeum új épületére államsegélyt is igénybe vehessen.
A közgyűlésnek még a 4-ik napon is elég tagja
volt. Pedig majd egy hetet vett igénybe a vidékiekre
nézve a budapesti tartózkodás. Előkerültek e napon
tengeri kígyóként Sztehló előadásában a nagyszámú
sérelmi ügyek, a melyeknek a vallás- és közoktatásügyi
kormánynál való személyes elintézését Zsilinszky Mihály
felszólalása értelmében magára az egyetemes felügyelőre
bízták. Helyesen tette a közgyűlés, liogy Algőver budapesti vallástanárnak írásban benyújtott s e miatt a
pozsonyi theol. akadémiától elutasított egyháztörténeti
disszertáczióját, mivel régebben folyamodott, ne kelljen
nyomtatásban a tanári vizsgára kiadnia. Tudomásul vette
továbbá Gyürky Pál előadásában a nyugdíjbizottság
jelentését és Hándel Vilmosét a vallástanítás új tantervének előkészületeiről.
Végül jobb sorsra érdemes volt a ref. konvent kérelme
a felállítandó debreczeni egyetem anyagi támogatása s
az eperjesi koll. tanári karé egy orsz. ev. tanáregyesület
létesítése ügyében. Három egyházkerület is szólott a
debreczeni egyetem anyagi támogatása ellen, a melyre
vonatkozólag találóan jegyezte meg a határozat kimondásánál maga az egyetemes felügyelő: „Elég szomorú,
hogy nem tudunk közelebb jutni egymáshoz". Az orsz.
ev. tanáregyesület ügyében az alapszabályoknak közvet' M - Z H ,
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lenül a közoktatásügyi kormányhoz való fölterjesztését
a közgyűlés a tanári karra bízta. A tanárok fizetésének
a kiegészítését sem tárgyalta a gyűlés, mely Baltik
püspök imájával a 4-dik napon délután 2 órakor az
egyetemes felügyelő éltetése közben véget ért.
Még megemlítjük, hogy a közgyűlés ideje alatt a
jogtanárok fizetésük dolgában megfordultak a minisztériumban s a prot. theol. tanárok is tartottak közös
értekezletet.
Gömöri.

RÉGISÉG.
A felekezeti jóbókesség1 példája.
Kecskemét múltjából ós jelenéből.
Kecskemét tiszta magyar lakossága már a XVI-dik
évszázad közepén befogadván Luther tanait, a város
egyetlen kőtemploma a reformáczióra áttért és a régi
hitben megmaradt lakosság közt közös használatúvá lett.
Azonban az egész duna-tiszaközi, a tiszamelléki
és tiszántúli magyarság csakhamar Kálvin tanaihoz hajolván, már az 1567. évben tartott debreczeni zsinat előtt
három évvel, vagyis 1564-ben beállott a szüksége Kecskeméten is az addig közös s egyetlen kőtemplom iránti
intézkedésnek. Ez az intézkedés egész barátságosan,
minden kényszer és erőszakos foglalás nélkül meg is
törtónt, a református egyház levéltárában ma is épségben meglevő, a városnak '1517- évi hivatalos pecsétével
ellátott azon egyezség szerint, a melyben a belőle ki
vehetőleg akkor már túlsúlyban volt s még úgynevezett
Luther-keresztyének átengedték a régi kőtemplomot a
pápista keresztyéneknek. Ennek az érdekes oklevélnek
az akkori szójárás és orthografia szerinti szövege a
következő:
„Mi kik vagyunk Kecskeméti esküt Birák és polgárok pápista hitön valók, Tamás Orbán, Végh Páll,
Somody Dömötör, Pocz János, Ágoston János és mind
az pápista körösztyénökkel egygyetömben, adgyuk tuttára mindönöknek ez mi levelünket kik láttyák ós olvassák, hogy az minemű dolgunk volt az Luter Körösztyénökkel az öreg kő Templom felől, egyaránt így egygyessöttiink meg mind az Váras képében, hogy az öreg
kő templomot nekünk engették Illyen módon, hogy míglen két felé leszönk és Valaki ő közülök Törvénynyel
keresnéje az Templomot, annak ezör forint kötelét Vetöttük egymás között, Annak fölötte más szörzésünk ez,
hogy eddig való Szó beszéd ez két féle nép között,
Szitok és egyéb egymáshoz való szó, az mind letétetöt,
hogy abból senki egymást ne kereshesse, se Törvénynyel se egyéb képpen, Ez szörzésnek és ez dolognak
bizonyságára attuk ez mi levelünket, kit az Váras pecsétivei megerősítöttünk, Ez levél Kecskemétön költ
Végh Mihály feő Biró házánál, husvétnap után való első
Szerdán, Tizön egy óra koron. Anno Domini 1564.
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(Pecsét.) Hátlapon: Az Kecskemétiek között Való bókösség az Templom felöli Auno 1564."
A kecskeméti kálvinisták ezután az ősi kőtemplom
tövében maguk számára külön alkalmas fatemplomot
alkottak, a melyhez az utczáról való közös bejárás megmaradt, a kőtemplom czinteriuma (kőkerítése) pedig, két
egyenlő részre felosztva egymástól elkülöníttetett és elrekesztetett.
A közös kerítésben, egymás mellett álló két templomban tartotta azután mind a két fél saját szertartású nyilvános istentiszteletét, egészen az 1678. évi
nagy tűzvészig, a mikor mind a két templom, a szomszédos két parókhia, és az iskolák le- és beégtek és a
helyzet jelentékenyen megváltozott. Már ezt megelőzőleg
is történt változás a r. katholikusok dolgában, a mennyiben az időközben nagyon megfogyatkozott pápisták 1658ban átadták a már 1637-ben rendes plébános nélkül
maradt parókhiájukat az Üdvözítőről czímzett Szent Ferencz-rendi szerzeteseknek, a kik vidéki rendházaikból,
Szegedről ós Gyöngyösről kiküldött tagjaik által már
addig is lehetőleg fentartották a pápisták közt a rendes
istentiszteletet, különösen pedig a főünnepek alkalmával
meglátogatták a gyülekezetet.
Az 1658-dik évi átadás oly feltétellel történt, hogy
a szerzetes atyák mind a templomot, mind saját rezidencziájokat ós az iskolát a maguk alamizsnájából építsék fel, s örökösen bírják s használják, valamíg csak
egy is marad közülök Magyarországon.
A Ferencz-rendű konvent már 1658-ban szerveztetett, társházuk felépült, a régi templom niegnagyobbíttatott s tornya magasabbra emeltetett. Innentől fogva
a parókhiális jogokat a Ferencz-rendű atyák gyakorolták
a r. katholikusok felett egész 1772. évi november 2-ig,
a mikor a mostani r. katholikus nagy templom és a
parókhiális épületek elkészülvén, a parókhiának birtoklása és kezelése a váczi püspöki megye világi papságának adatott át.
Történt azonban, hogy az 1564-dik évi szép egyezség ellenére, a régi kőtemplom kőkerítésének s a város
alatti kápolnának kérdése még a kálvinista fatemplom
fennállása idejében s épen a fentebb idézett 1658-dik
évben felmerült a két vallásfelekezet között. A kérdés
azonban most is egészen barátságosan elintéztetett még
azon évi február hó 25-én a két felekezet meghatalmazottai által gróf Wesselényi Ferencz nádorispán előtt
Pozsonyban létrejött pótegyezséggel, a mely eredetiben
szintén a református egyház levéltárában őriztetik.
A XVII-dik évszázadban megerősödött kálvinisták,
mindjárt az 1678-diki nagy tűzvészt követő esztendőben
gondoskodni kezdettek a porrá égett fatemplomuk helyébe építendő új kőtemplomról. Ekkor azonban az az
óhajtás merült fel a r. kath. atyafiak részéről, hogy a
reformátusok mondjanak le a régi templom kőkerítésében levő templomhely jogáról és más, kijelölendő helyen
építsék fel templomukat. Erre, főleg leggazdagabb róm.
kath. földesuruk, gróf Koháry István fiileki várkapitány

tanácsára és ösztönzésére, hajlandók is voltak a reformátusok, s így jött létre a Koháry István 1679. évi
augusztus 21-én kelt földesúri engedélyével megerősített
azon újabb vallási egyezség, a mely, mint a vallási türelem és jóbékesség egyik nevezetes okmánya, érdemes
arra, hogy egész terjedelmében közöltessék. Az okmány
a következőleg hangzik:
„Koháry István, az fölséges Római Császár, Magyar és Cseh stb. országok koronás királyának füleki
praesidiumának főkapitánya, Kecskemét városának földesura. Ez pecsétes levelem által kecskemóthi biráknak,
tanácsnak és lakosoknak mind közönségesen akarám
értésekre adnom: hogy minekutánna Kecskemét városában Istennek eő szent felségének látogató ostora által
mind az Pápista 's mind peniglen az Kálvinista ugyan
egy kerítésben levő Templomok megégtenek volna, melylyeknek egymás mellett levő közel való voltok miatt
sokszoriban sok alkalmatlanságok estenek: az Pápista
és Kálvinista rend az szép edgyességnek örülvén, az
két templomnak egy kerítésben levő léte miatt származott 's származható egyenetlenségeknek eltávoztatására,
vallásbeli mindennemű gyűlölségnek 's iz vesztő viszálkodásoknak nyakát akarván szakasztani, jövendőbeli
békességes együtt való lakásra 's megmaradásra nézve
közönséges egyenlő értelemmel megedgyeztenek azon
's léptenek arra, hogy az mostani Czinterem egészben,
az kálvinista Templom helyével együtt maradván az
Pápistáknak, az Pápista szent Egyház mellett ez előtti
helyen és kerítésben az Kálvinista Templom ne építtessék, hanem más alkalmatos helyen annyi szélességű s
hosszaságú Templom és Czinterem hely engedtessék az
Kálvinistáknak több alább meg irt conditiok alatt, légyen
annak felépítése olly szabadsággal és privilégiummal,
az mellyet az öszve égett Templomok volt '.s birattatott.
Az mennyi munkát 's építést tészen pedig az Pápisták
kezeknél maradt Czinterem kerítésének hason fele, az
jó békességre és meg edgyezésre nézve annyi munkát
azoknak építendő czinteremjén tartozzanak az Pápisták
tenni, adaequálni 's véghez vinni. Mely edgymás között
való megedgyezéseket előmben terjesztvén, én is egyenlő
értelemmel közönséges meg maradásokra czélozó dicséretes végezéseket ez levelem által helyben hagyom,
confirmálom, ratificálom, és legitimálom, 's Edgyikkel
úgymint az másikkal az igazság közös lóvén : hogy az
Kálvinista rend Kecskemét Várossában az Templom helyül Császár Gergelly boltjátul s az Predicátorok házaitul fogvást az Város Pinczéjeig való helyt 's földet
elfoglalhassa, attam engedelmet és szabadságot, ugy
hogy az megirt helyen az Kálvinista Templom 's annak
kerítése mind szélességére 's mind hosszaságára az
Pápisták Temploma és Czinteremje helyéhez adaequáltassék 's annyi nagysága légyen: Az melly helyen az
kiknek boltyok, házok és egyéb épülettyek volna, parancsolom ezer tallér bírság alatt, az Tanács megböcsülvén az épülletet, az böcs szerént való árrát fizessék
meg az Város közönséges javaiból és azon embereknek

mutassanak az Városban annyi helyet, kinek kinek hogy
hasonló épületet tehesenek. Ugyan az föllyebb emiitett
ezer tallér birság alatt parancsolom az Pápistáknak az
Kálvinisták Czintereme keritésén az végezés szerént
reájok esendő munkának végbevitelét. Továbbá ugyanazon ezer tallér bírság alatt parancsolom, senki ezen
dologban keresztül állani ne merészeilyen, mert az ollyan
közönséges jónak bontogatója minden kegyelem s személly válogatás nélkül másoknak példájára is meg fog
büntettetni, ki ki azért az fellyeb deciaráit közönséges
egyenlő értelemmel tött megedgyezést maga részéről
ezer arany bírság alatt meg állya és fogyatkozás nélkül
megtartsa, hogy így az egy értelem 's békességes lakásokért (mely mind Isten 's mind emberek előtt kedves
és dicséretes) várhassák mindnyájan Istennek áldását,
az Várasnak épülését, magok csendességét 's gyarapodását. Dátum in Praesidio Fiilekiensi die 21 mensis
Augusti Anno 1679. Koháry István mp." (Pecsét).
Tóth Lajos.
(Folyt, következik.)

IRODALOM.
Theologiai újdonságaink közül különösen e három
emelkedik ki :
Berikö István. Agenda, azaz szertartási beszédek
és imák. A magyar református keresztyén egyház rendtartása szerint. Budapest, 1906. Fekete vászonkötésben
5 korona.
Molnár Albert. Egyházi beszédek, orácziók, imák.
Összegyűjtötte és sajtó alá rendezte Nagy Károly theol.
tanár. Tartalmaz 35 beszédet. Ára 3 korona.
Bersier. Egyházi beszédek. Második kötet. Jogosított magyar kiadás. A franczia eredetiből szabadon fordította és részben átdolgozta Szalóczy Pál ev. ref. lelkész. 21 beszéd. Ára 4 kor.
E művek megjelentek ós kaphatok Kókai Lajosnál Budapesten, IV. Károly-utcza 1.

EGYHÁZ.
Lelkészi jubileum. Tomka Károly, a körtvélyesi
evang. gyülekezet lelkipásztora, f. hó 11-én érte meg
papi működése 40-dik évfordulóját. Gyülekezete és tisztelői, bár a jubiláns eleve tiltakozott az ünnepeltetés
ellen, mégis szives szeretettel üdvözölték a jó pásztort
és a szerető barátot. Ad multos annos!
Esperesválasztás. Az érmelléki ref. egyházmegye,
a nyugalomba vonult Nagy István helyére Marjai Péter
nagylétai lelkészt ós országgyűlési képviselőt választotta
meg esperesévé.
Lelkészválasztás. A csépi ref. gyülekezet Nagy
Kornél püspöki titkárt választotta meg lelkipásztorává.
Lelkészkinevezés. Az igazságügyi miniszter a szamosujvári kir. orsz. fegyintézethez, egyelőre ideiglenes
minőségben, Koszorús Istvánt nevezte ki ref. lelkésszé.
Zsinati ülés. Kun Bertalan püspök és báró Bánffy
Dezső egyházkerületi főgondnok, mint a második budapesti országos református zsinat elnökei, a zsinat hatodik ülésszakát, a melynek semmi egyéb tárgya nem
lesz, mint a legfelsőbb jóváhagyás és megerősítés alá

fölterjesztett egyházi törvényekre leérkezett miniszteri
megjegyzéseknek, illetőleg ezek kapcsában néhány törvényszakasznak (újabb) tárgyalása, Budapesten, az ügyvédi kamara Szemere-utczai épületében, folyó évi deczember hó 4-én délelőtti 3/4 10 órakor fogják megnyitni.
Templomszentelések. A mikolai ref. gyülekezet a
mult hónapban szentelte fel templomát. Ez alkalommal
Biki Károly esperes imádkozott. Sátor Dániel egyházmegyei tanácsbiró prédikált, Szabó Bertalan helybeli
lelkész pedig a templomépítés történetét olvasta fel és
a záró imádságot mondotta. •—• A mikolai gyülekezet
most felszentelt templomának hosszú története van. Még
1832-ben tették le a templom alapkövét s csak most,
74 esztendő múlva jutott az építés a teljes befejeződésig.
Az építést hol az idők mostohasága, hol az anyagiakban
való megfogyatkozás, az utóbbi harmincz esztendőben
pedig a gyülekezetnek és a lelkésznek egymással való
egyenetlenkedése hátráltatta. A gyülekezet új, buzgó
lelkipásztora azonban végre felépíttette a csonka tornyot, bevakoltatta a vakolatlan falakat, orgonát állíttatott
a templomba s így végre megérhette a gyülekezet teljesen kész temploma felszentelését, Adja Isten, hogy a
régi bajok és egyenetlenségek megszűntével, a kész
templomban és a benne hangzó istenigében végre megtalálhassa külső és belső békességét 1 — A nógrádkisterenyei evang. gyülekezet f. hó 18-án fogja felszentelni imaházát.
Egyházmegyei felügyelő-választás. A gömörmegyei
evang. egyházmegye Szontágh Andor országgyűlési képviselőt, eddigi másodfelügyelőt választotta meg felügyelőjévé.
Egyházi értekezlet. Az udvarhelyi ref. egyházmegye székelykereszturi fiókköre Betfalván tartotta meg,
a gyülekezet templomáriak százéves jubileumi ünnepélyével és a reformáczió emléknapjával kapcsolatban
egyházi értekezletét. A jubiláris istentiszteleten Jakab
Albert, az értekezlet elnöke és Márk Mihály csekefalvi
lelkész végezték a papi szolgálatokat. Az istentisztelet
végeztével tartott értekezleten Jakab Albert mondott
megnyitó beszédet, majd pedig a titkári jelentés következett. Baczó Lajos helybeli lelkész a templom és az
egyházközség történetét olvasta fel, Sándor Lajos állami
tanító pedig a családnak és az iskolának a nevelésben
egymáshoz való viszonyát fejtegette. Végül a tisztújítást
ejtették meg és a jövő értekezlet helyéül Kis-Galambfalvát jelölték ki.
Az Irsay-ügy. Az erdélyi ref. egyházkerület közfőt örvényszéke f. hó 13-án vette tárgyalás alá az Irsay
József ügyében való perújításra vonatkozó s felebbezés
folytán hozzá felkerült kérdést, A kolozsvári egyházmegye, a mint már jeleztük, visszautasította a perújítási
kérelmet, s most az felebbezés folytán jutott a kerületi
közfőtörvényszék elé. A törvényszék, hosszabb tárgyalás
után feloldotta az alsó bíróságnak a perújítás elutasítása
tárgyában hozott határozatát és az ügyet, kiegészítés
és ellátás végett visszatette az egyházmegyei bírósághoz.
— Az Irsay-ügynek e szerint tehát még mindig nincs
vége. S félünk tőle, hogy nem is lesz vége egyhamar,
a minek pedig csak a kolozsvári gyülekezeti élet fogja
kárát vallani.
A tiszántúli ref. egyházkerület folyó hó 13-án
kezdte meg közgyűlését Debreczenben, Dávidházy János esperes és gróf Degenfeld József elnöklete alatt.
A gyűlésről, a mely lapunk zártakor még folyt, jövő
heti számunkban adunk tudósítást.
Az erdélyi ref. egyházkerület f. hó 11—13. napjain tartotta meg közgyűlését Kolozsváron. A gyűlésnek

egyfelől dr. Bartók György püspök jelentésének a papok
politizálására vonatkozó részlete, másfelől pedig báró
Bánffy Dezsőnek a papok és tanárok mellékfoglalkozása
tárgyában kimondott gyűlési határozat alkalmából tett
kifakadása adott szélesebb körű jelentőséget, úgyannyira,
hogy báró Bánffy kifakadásával még két fővárosi politikai napilap is érdemesnek tartotta vezérczikkben foglalkozni. Dr. Bartók György püspök erősen kikelt jelentésében a papoknak a politikai mozgalmakban való szenvedélyes részvétele ellen, a mi nemcsak papi kötelességeik betöltésében akadályozza meg őket, hanem azzal
a veszedelemmel is jár, hogy a politikai szenvedélyeket
még az egyházi élet terére is behurczolja. Ezzel nem
azt akarja mondani, hogy a papság teljesen vonuljon
vissza a politikától, hanem csak azt, hogy abban mint
vezetők, mint agitálok ne vegyenek részt. A közgyűlés
jegyzőkönyvi köszönetet szavazott a püspöknek ama bátor
eljárásáért, a mellyel a bajokra reá mutatott. — A
politizáláson kivül másik nagy baja a kerületnek az,
hogy papjai, tanárai mellékfoglalkozásokkal kötik le
magokat. Ennek korlátozása végett már 1904-ben hozott
egy határozatot a közgyűlés. Úgy látszik azonban, hogy
az nem volt elég szigorú és határozott, a mennyiben az
igazgató-tanács újabb szigorítások kimondását hozta javaslatba. Ez a javaslat azonban nem talált rokonszenvre a
gyűlés előtt, mert hosszabb vita után mellőzte azt és
csak a már meglevő rendszabályt hagyta továbbra is
érvényben. A gyűlésnek ez a határozata annyira elkeserítette báró Bánffyt, hogy az elnöki székből keserű
kifakadással támadt a csak a zsebüket tölteni akaró
papok és tanárok ellen. — A gyűlés végzett dolgai
közül felemlítjük még, hogy a gyűlés elfogadta a már
államsegélyes gimnáziumok fizetéskiegészítésére vonatkozólag a legutóbbi kultuszminiszteri rendelkezést; a nagyenyedi kollégiumot illetőleg azonban majd csak akkor
fog határozni, ha ismerni fogja a tiszántúli kerületnek a
debreczeni ós a tiszáninneni kerületnek a sárospataki
főiskolát illető határozatait. Az igazgató-tanács véleménye
alapján mellőzte a csak délelőtti tanítási órákra vonatkozó
javaslatot. Elhatározta, hogy a kolozsvári theol. akadémián
üresedésben levő gyakorlati theologiai tanszéket rendes
tanárral tölti be, s ennek előkészítésével az igazgatótanácsot bízta meg. Szintén az igazgató-tanácshoz utasította dr. Szadeczky Lajosnak az egyházi műkincsek
megőrzése érdekében egyházi múzeum felállítását czélzó
indítványát.
Kérelem. Felkóretnek a legátust tartó gyülekezetek nt. lelkész urai, hogy azon esetben, ha a karácsonyi
ünnepekre legátust fogadni nem óhajtanak, ezen szándékukat a theol. akadémia igazgatóságának decz. hó
l-ig bejelenteni szíveskedjenek. B, Pap István, igazgató.

I S K O L A .

1546/1906. sz. Az 1906—1907-dik tanévben tartandó
alap-, első és második lelkészképesítö vizsgálatra szóló
írásbeli dolgozatok tételei.
I. A l a p v i z s g á n ,

1. Vallás-bölcsészetböl: Ismertetendő Erőss Lajos
„Apologetiká"-jának vallástörténeti és vallásbölcsészeti
eleme.
2. Egyháztörténetből: A nyugati egyháznak a tudományok, művészet és a politikai szabadság fejlesztése
érdekében tett szolgálatai a középkorban.

3. Izagogikai tétel: Eszter könyve, tartalma, a könyvre
vonatkozó kritikai vélemények és a könyv jelentősége.
II. E l s ő l e l k é s z k é p e s í t ő

vizsgán.

1. Exegetikából: Jeremiás könyve 46—49. fejezeteinek fordítása LXX-val összehasonlítva és e részek szakszerű magyarázata.
2. Az újszövetségi tudományok köréből: A korinthusi
gyülekezet képe az újszövetségi kanonikus és apokrifus
iratok alapján.
3. Keresztyén erkölcstanból: Kidd Benjámin „Társadalmi evoluczió" cz. művének ismertetése és méltatása
keresztyén erkölcstani szempontból.
III. M á s o d i k l e l k é s z k é p e s í t ő

vizsgán.

1. Magyar prot. egyháztörténetből: A magyar prot.
egyház története főbb vonásokban I. Lipót uralkodásának
kezdetétől 1691-ig, kiemelésével gróf Thököly Imre életrajzának s a prot. szabadság érdekében folytatott küzdelmeinek.
2. Egyházjogtanból:
A herczegszőllősi, komjáthi-i
és Geleji kánonok részletes, Összehasonlító ismertetése.
3. Praktika-theologiából: A Kálvin-szövetség alapszabályainak, feladatainak, szükségességének ismertetése,
illetve indokolása.
4. Egyházi beszéd-textusok: II. Sámuel XXIV. 1—17.,
Máthé XIX. 21., I. Timotheus VI: 6—8.
5. Bibliamagyarázati
tételek: Esaiás 49. 1 —16.,
Lukács XV., a Filemonhoz írt levél, a fent jelzett textusok közül az a kettő, a mely beszéd alapjául nem használtatik fel.
A dolgozatok készítésére és beadási határidejére
nézve a „Theol. Akadémiai Törvények" 62., 63-, 80., 81.
és 85. §-ai adnak szorosan betartandó útmutatást.
Kelt Kunszentmiklóson, 1906. november 7-én.
Baksay Sándor,
püspök.

Értesítés. A deczemberi pótló és javító alap- és
lelkészképesítő vizsgálatok a budapesti theol. akadémián
deczember hó 11-én fognak megtartatni.
Tanítói jubileum. A csokonyai ref. gyülekezet
érdemes tanítója: Szalóky Dániel f. hó 15-én érte meg
csokonyai tanítóskodásának 40-dik évfordulóját. A gyülekezet, tanító társai és egyéb tisztelői szívélyes ünneplésben részesítették ebből az alkalomból a jubilánst. Ezt
az ünneplést Szalóky Dániel valóban meg is érdemli,
mert egyike azoknak a kálvinista tanítóknak, a kik,
mint a nemzet napszámosai, a legodaadóbb hűséggel
szolgálnak egyházuknak és hazájuknak. Jubileuma alkalmából az érdemes férfiút mi legszivélyesebben köszöntjük.
Tanári székfoglaló. Dr. Tóth Károly, a debreczeni
ref. jogakadémiának a királyi gyűrűvel kitüntetett fiatal
tanára f. hó 3-án tartotta meg nagy és válogatott közönség előtt tanári székfoglalóját. Az új tanár értekezése
a kötelmi jogról szólott ós nagy tetszést aratott. Az
iskolai ünnepélyen gróf Degenfeld Lajos főgondnok és
Dávidházy János képviselték a fentartó testületet.
Tanári kinevezés. A pápai főgimnáziumhoz, a
Makay István nyugdíjba vonulásával megüresedett rendes

tanári állásra a kultuszminiszter, fennálló szerződéses
jogánál fogva Fejes Zsigmondot nevezte ki. Fejes Zsigmond már két év óta tanára volt a pápai iskolának.
Iskolaszentelés. A tarczali ref. gyülekezet folyó
lió 4-én szentelte fel újonnan épített harmadik iskoláját.
Az ebből az alkalomból tartott ünnepélyes istentiszteleten
Bálint Dezső sárospataki lelkész prédikált, s ugyancsak
ő mondta az iskola udvarán a felavató imádságot is.
Utána dr. Kovács Gábor egyházmegyei világi főjegyző
méltatta az iskola jelentőségét és az azt felépítő buzgó
hívek érdemeit.
A Bibliai Szemelvények tárgyában f. hó 8-án
tanácskoztak Budapesten a ref. egyetemes tanügyi bizottság kiküldött tagjai, valamint a pályamunka szerzője és
bírálói. Murányi János, a szemelvények szerkesztője bejelentette, hogy tervezetén megtette a kivánt módosításokat. A bírálók a tett módosításokat általában helyeseknek ítélték, azonban még némi rövidítéseket tartottak
szükségeseknek, a melyeknek megtételére a szerző vállalkozott is. Kimondotta a bizottság, hogy a szemelvényekben
a revideált biblia szövege használandó fel, s hogy felkéri
az egyet, tanügyi bizottságot a munka kinyomatásáról
való gondoskodásra. A kinyomatás, annak következtében,
hogy a teljes ó- és új-testamentom revíziója, illetve a revideált szöveg kiadatása még nem történt meg, némi haladékot fog ugyan szenvedni, de azért készen lesz a munka
olyan időre, hogy a jövő iskolai évben már használatba
vehető leend.
A kultusztárcza költségvetése folyó hó 9-én és
10-én került tárgyalás alá a képviselőház pénzügyi bizottságában. Ezeken a tárgyalásokon gróf Ápponyi kultuszminiszter ismételten is nyilatkozott kulturális szándékai felől, bár kijelentette, hogy teljes programmot
majd csak a képviselőház előtt fog adni. A tanítói fizetések rendezése tárgyában azt a kijelentést tette, hogy
e tekintetben a pénzügyminiszterrel való tárgyalásai
annyira előhaladtak, hogy talán már néhány hét múlva
konkrét javaslattal állhat elő. A rendezés mértékét illetőleg csak annyit jelzett, hogy a tanítók sorsát lehetőleg
egyenlővé kívánja tenni a nyugati államok tanítóinak
sorsával. Egyesek erősen sürgették a bizottságban az
összes elemi iskolák államosítását is. A miniszter azonban kijelentette, hogy bár az államosításnak bizonyos
mértékig barátja, ele nem híve a feltétlen államosításnak.
Fel akarja állítani a miniszter a harmadik egyetemet is.
Ennek megvalósítását csak pénzügycink állapota akadályozza immár.

GYÁSZROVAT.
Miskolczi József, a kis-géresi reform, gyülekezet
lelkipásztora, élete 46-dik évében, f. hó 6-án elhunyt.
Jankó Dániel, a fehérmegyei Tordas evang. lelkésze, 69 éves korában, okt. 30-án elhunyt. A boldogult
a legideálisabb és a leghazafiasabb érzésű papok egyike
volt. Negyvenegy évig tartott tordasi lelkészkedóse alatt
csendesen, minden erőszakolás és feltűnés nélkül egészen megmagyarosította tótajkú gyülekezetét. Ezenkívül
melegen érdeklődött minden nemes czélú mozgalom iránt,
s egyike volt azoknak, a kik alapítványaikkal a LutherTársaságot megteremtették.
Laukó Károly, a kecskeméti evang. gyülekezet
lelkésze, 68 éves korában, f. hó 12-én elhunyt.
Máthé Balázs, kistótfalui ref. lelkész, élete 63-dik
évében, hosszas szenvedés után, f. hó 9-én elhunyt.
Legyen áldott emlékezetük!

KÜLÖNFÉLÉK.
Az orvostudománynak világszerte sokatigérő renaissance-át látjuk rohamosan fejlődni egy új gyógymódban, mely egyszerűsége, czélszerűsége és kiváló
sikerei által ma már, mint legbiztosabb és legjobb gyógymód van elismerve. Ez a gyógymód a hemopatia vagyis
vérgyógyítás, mely a képzelhető legszebb gyógyeredményekkel lesz alkalmazva köszvény, görvélykór, asztma,
szív-, vese-, gyomor- és bélbajokban, súlyos idegbántalmak (neurasthenia, paralysis, tabes) és makacs bőrbetegségek eseteiben. A több ezrekre menő gyógyult, mint
lelkes apostol terjeszti ezen gyógymód kiválóságát, mely
eredményeiben tökéletesebb és tartósabb, mint bármely
fürdő vagy intézeti kezelés. Ezen gyógymód megalapítója
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki most kezdi őszi kúráit.
Mindazon betegeknek, kik a fent felsorolt bajok egyikében szenvednek, őszintén ajánljuk ezen orvos tanácsát kikérni, ha a nyár folyamán betegségükből ki nem gyógyultak. Dr. Kovács J. orvos úrnak Budapesten, V. ker.
Yáczi-körút 18. szám, I. em. alatt van a gyógyintézete
(csak bejáró kezelésre), hol naponta 9—1 és 3—6-ig
fogad betegeket, de meghívásra betegeket látogat a fővárosban és vidéken is. Mindazok, kik nyáron ki nem
gyógyultak, el ne mulasszák ezen gyógymódot alkalmazni, mely visszaadja egészségüket.
Egyházi szentedények, úrvacsora-kelyhek, keresztelő kannák és medenczék, borkancsók, oltári gyertyatartókból dús raktárt rendezett be Polgár
Kálmán
budapesti müötvös (üzlete YII. ker., Erzsébet-körút 29.
szám) és az érdeklődő lelkész urak kívánságára stílszerű rajzokkal, tervezetekkel és költségvetéssel díjtalanul szolgál.
Felhívjuk az érdeklődők figyelmét Magyarország
legnagyobb tanszerraktárának, Calderoni és társa czégnek hirdetésére. Ez a czég honosította meg hazánkban
a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt foglalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő műszerek is készülnek.
A legjobb karácsonyi ajándék gyermekek számára.
Majdnem óriási sikert ért el az utolsó évtizedekben egy
játék- és foglalkozási szer gyermekek számára, a mely
külső alakjával keveset mutat, melyben azonban minden
más játékszerrel szemben oly sok előny foglaltatik, hogy
neki tényleg egy magas, maradandó érték tulajdonítható.
Mi a Richter F. Ad. és Társa, cs. és kir. udvari és kam.
szállító, bécsi czégnek (I. Operngasse 16.) Horgony-KŐépítŐszekrényeit értjük. A technika minden ágazatában
való haladás korszakában igazán értékkel bír, ha már a
gyermekben a forma és alaki szépség iránti érzék élesztetik és hogy ez más foglalkozási szer által hasonló tökéletes módon el nem érhető, azt bizonyítja egy tekintet
az alaktelt mintalapokra, a melyek könnyű mintával
kezdve, lassanként nehezebb mintára térnek át. Maguk
a kövek igen tisztán vannak kidolgozva és lehetővé teszik
a gyermekeknek a könnyű és biztos felállítást. Egy nem
megvetendő előnye továbbá a szekrényeknek azok nagy
tartóssága, mert esetleg elveszett kövek mindenkor pótolhatók és maguk a szekrények is kiegészítő-szekrények
és Horgony-Hídépítőszekrények hozzávásárlása által tervszerűleg nagyobbíthatok. Egy csinos újítás a pompás
„Saturn" és „Meteor" rakási játékok, valamint a Richterféle beszélőgépek és zenólőművek.

HIRDETÉSEK.

A hódmezővásárhelyi ref. egyházban az anyakönyvvezetői segédlelkészségre és az egyházi segédlelkészségre.
Mindenik állás fizetése 1600 korona és még az
előbbié az anyakönyvi jövedelemből 10%? a két régibb
lelkész idejére és kétszobás lakás, melyből a hivatalos
helyiséget a szükséges bútorral az egyház látja el. Ha
a megválasztott nős, ez esetben csak a hivatalos helyiséget kapja és 400 korona lakáspénzt. Az utóbbié egy
bútorozott egyszobás lakás. Mindenik segédlelkész kötelessége a vele egy templom mellett levő rendes lelkészszel hetenkint váltakozva teljesíteni a lelkészi szolgálatokat, egyszersmind ezen lelkész főnöksége alatt áll;
továbbá az előbbi az anyakönyveket is vezeti. Az egyháztanács által 3 évről 3 évre választatnak 3, illetőleg
2 havi előleges felmondás mellett.
Pályázni kivánók ez állások szolgálati szabályzatát
mindenesetre kérjék el az egyház jegyzőjétől s aztán
nyújtsák be alólirotthoz okirataikat, melyek a két lelkészi vizsgái bizonyítvány, szolgálati, egészségi és születési bizonyítványok. Pályázati határidő folyó hó S0, s
az állás az újévvel elfoglalandó.
Hm vásárhely, 1906. nov. 12.
Pap Imre,

H a r m ó n i u m o k a t
m i n d k é t r e n d s z e r s z e r i n t a l e g o l c s ó b b a n szállít

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA
Budapest, VIII., József-körút 15.

Pianók.

Bérmentes szállítás az utolsó vá&úti
állomásig.
műintézet.

Eieger

Ottó

es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Perenez József-rend lovagja.
A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb á r b a n és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
csőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemesh a n g ú orgonákat szállít. 3 0 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb á r b a n és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását mérsékelt á r b a n elvállalja. — Tervezetek és
rajtok kivánatra díjmentesen.

István.

NYILTTÉR.

Salvator

Orgonaépítési

villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára
l i u d a p e s t , Y I L , (xaray-utcza 48.

elnöklelkész.
Felelős szerkesztő: H a m a r

Pianinók.

Tanerőknek s lelkéÁrjegyzék ingyen
szeknek külön százaés b é r m e n t v e .
lékengedmény.
Részletfizetés engedélyezve.

T e r m é s s e t e s vasmentea

üithion-forrás

kitün5 hatású
t c s c - , hólyag-, rheuma-,
• kftszvénybántalmaknál, v i z e l e t i n e h é z s é g e k n é l , czwkorb e t e g s é g e k n é l , a l é g z ő - és e m é s z t é s i s z e r v e k h u r u t a i n á l

Ezen czégláblán isSalvator-forrás igazgatósága Eperjest*i
merhetők fel azon üzletek, a melyek' en
egyedül árusíttatnak
eredeti SIHGER varró-

forrás

szénsavval telített ásványvize hasznos ital é t v á g y z a v a r o k n á l és e m é s z t é s i n e h é z s é g e k n é l . A
legtisztább é s l e g e g é s z s é g e s e b b asztali é s borvíz. — Hathatós s z o m j c s i l l a p í t ó . — Óvszer
fertőző b e t e g s é g e k ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék é h g y o morra.
Kívánatra telítésnélkilli

töltést Is szállít a

A mi gépeink nem
szorulnak ajánlásra.
Csak arra kérünk
ügyelni, hogy kellő"
helyen vásároljon.

Singer Co. Varrógép Részv. Társ
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16.
Budapest: VII., Kerepeai-ut 82.
IV., Muzeum-körut 27.
„
VII., Király-utcza 52.
„
VI., Teréz-körut 21.
„
II., Fő-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz: SzéchéDyi-u. 14

Szt, Lukácsfürdő Kútvállalat Budán.

A bécsi zongorakészítők
első iparszövetkezete.

SZT, LUKÁGS-FÜRDÖ
RESZVENYTARSASAG.
T é l i

a

Legnagyobb gyári raktár

f ü r d ö k ú p a

Budapesten,

SZENT-LTJKACS-FÜRDÖBEN.

IV.,Kristóf-tér7.

Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszapborogatások, mindennemű thermális-fürdők, vízgyógykezelés,
másságé. Lakás é s gondos ellátás. — C s ú e - ,
teósxvecii^-,
i s l e r ? - , b ő r b a j o k g y ó g y k e z e l é s e é s a téli f ü r d ő k ú r a f e l ő l ki= ;
merítő prospektust küld ingyen a
• -.
=

Szt-Lukács-füríiö

igazgatósága

Budapest Budán.

* E r o v a t b a n f o g l a l t a k é r t n e m vállal f e l e l ő s s é g e t a

Szerk.

i
\ I

Budapesti igazgalú:

Czeszslits János.

Dús választék hangversenyzongorákban angol mechanikával, rövid szalon-, piccolo- és Mignon-zongorák, pianino
és harmoniumokban. Zongorakölcsönző-intézet. Zongorahangolások és javítások pontosan eszközöltetnek.

j J ^

G y á r t e l e p : B é c s , IV., K l a g b a u m g a s s e
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A

1

kályhákat és

MAGYAR

szállít

E

|

FÉM-ÉS LÁMPAÁRÚGYÁR §

3

legjobb

H l v I M

kandallókat

caászájri é s Iciiál-yi
udvari szállító

I I .

B u d a p e s t ,
T l i o n e t « u d v a r »
Különlegességek: t e m p l o m o k , családi há-

zak, iskolák, irodák stb. részére. Több

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.

mint 100,000
Valódi

Dús választék mindennemű
légszesz , villamos - és petróleum- 2EI
világító testekben a legegyszerübb kiviteltől a legpazarabbig. 2 T

osak ezzel
a védőj e g y gyei.

van belőle
—

MEIDINGER-OFEN

^ H .

II., Szilágyi Dezső-tér 3.
V., Gizella-tér 1.
VII., E r z s é b e t - k ö r ú t 19.
VIII , Üllői-út 2. (a Calvintér sarkán).

E:
^

^

Vidéken:
Debreezen: Simonffy-utcza.
^
Kolozsvár: Mátyás király-tér.
JEI
Pozsony: Lőrinczkapu-utcza 1. sz.
^

VÉGRE

VALAHÁRA A H E L Y E S

JÁTÉK!

így nem egy anya fog
nyilatkozni, ha gyermekeit
az ajándékozott HorgonyKőépítőszekrénynyel vidáman játszani látja és a kis
kezek mindig szebb és
szebb építményeket előteremtenek. Es ha továbbá
megfigyeli, hogy a gyermekek a többi játékszereket sutba dobják és csak
a pompás Horgony-építőjátékkal foglalkoznak, akkor
joggal mondhatja: a

Horsony-Köépftöszekrény
nemcsak a legtanulságosabb, hanem a legolcsóbb
ajándék is. Ezért valamennyi anyának, a kik karácsonyi ajándékaikkal mindjárt kedvező eredményt
akarnak elérni, nem eléggé melegen ajánlható, hogy
hozassanak maguknak azonnal Richter F. A. és Tsa.
cs. és kir. udv. és kam. szállítóktól Bécs, I. Operngasse 16, egy legújabb árjegyzéket Horgony-Kőépítőszekrényekről és a legújabb Richter-féle Rakási játékokról, hogy egészen kényelmesen a megfelelő szekrényt kikereshessék. A gazdagon illusztrált árjegyzék
az egyes szekrények pontos leírását és
az elmés kiegészítőrendszerekmagyarázatát tartalmazza,mely kiegészítések
által minden egyes Horgony-Kőépítőszekrény tervszerííleg nagyobbítható.

Bevásárlásnál a „Horgony" védjegyre ügyeljünk.

vagy

a

raktárban.

Budapesten Thonet.udvarban.
M ó r i « ViFsiéria-utossa lO.

JSagy tiszteletű
Raktárak Budapesten:

H E I M ^

Prospektusok ét költségvetések Ingyen és bérmentve.
Beszerezhető csakis a gyárban

Király-olaj,
§
Fémdíszműtárgyak.

használatban

Lelkész

úr!

Van szerencsénk értesíteni, hogy most jelent meg a
Révész Bálint által írt, Szoboszlai Pap István által kibocsátott
és legújabban kiváló egyházi írónk, S. Szabó József áltál átdolgozott kiadása a

K0NF1RMÁCZIÓRA ELŐKÉSZÍTŐ KATÉ-nak.
ÁRA 3 0 FILLÉR.

Ez a hasznos és idvességes tudományra tanító kis könyvecske 1856-ban, tehát ezelőtt épen 50 esztendővel jelent meg
először Debreczenben. A nagynevű szerző halála után bocsátotta közre későbbi kiváló püspök-utódja, az imádságos ajkú
Révész Bálint. Azóta 23 kiadást ért és sok ezer lélek ismerte
meg belőle, rövid foglalatban, a keresztyén vallás igazságait.
Ötven esztendő nagy idő Igaz, a Krisztus tudománya
tegnap és ma ugyanaz és mindörökké ugyanaz lészen. E kis
könyv tartalma tehát, mely a Krisztus tudományáról szól, nem
változott meg. De igenis nagyot haladt szép magyar nyelvünk
•csinosságban, erőben és hangzatosságban. Ehhez képest kellett
a kátét átdolgozni, új alakba öltöztetni, a mely fontos munkával S. Szabó József, debreczeni kollégiumi tanár urat bíztuk
meg, a ki igyekezett a kátét a tanulásra könnyebbé tenni;
végül itt-ott, főként az első részben, hiányait pótolni. Lényegében azonban a káté maradt a régi. Minden t. lelkész, tanító
és katechéta úr meggyőződhetik róla, ha e könyvet növendékeinek megszerzi, hogy ennél egyszerűbb, áttekinthetőbb, világosabb és tartalmilag kifogástalanabb konfirmácziói káté magyar
nyelven ez idő szerint nem létezik. Teljesen a 12 éves gyermek
felfogásához van alkalmazva, s az evangéliomi igazságokat olyan
könnyű és érthető módon adja elő, úgy hogy azokat a kevésbé
tehetséges gyermek is felfoghatja és megtanulhatja. Gondunk
volt arra is, hogy a káté külsőképen is megfeleljen az iskolai
legszigorúbb követelményeknek. Szóval mindenképen arra törekedtünk, hogy az átdolgozott kátéval oly könyvecskét adjunk
a t. lelkész, katechéta és tanító urak kezébe, a mellyel meg
lesznek elégedve és a melynek segítségével teljes sikerrel végezhetik a konfirmácziói oktatást.
Tisztelettel kérjük Nagytisztelettíségedet, hogy ezen kitűnő könyvecskét a hatósága alá tartozó iskolákban a növendékekkel megvétetni kegyeskedjék. Bevezetés esetén 10%. engedményt nyujtunk a bolti árból. A könyvecske minden rendes
könyvkereskedés útján is beszerezhető.
>
Debreezen, 1906. oktober hóban.
Kiváló tisztelettel

Telegdi K. Lajos Utóda
Eperjessy István

könyvkiadóhivatala.

REF. ZEtlEKOZLOny

kj,.:^

ványszámot 5árospatakról

Pontos és
legjobb

ORAR

= 5 évi =
jótállás mellett!

Egyházi szentedényeR,
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók,

arany és ezüst ékszereR,
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak m t r é s z l e f f i z e t é s r e i s !
Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen é s bérmentve.

Jutányos
árak!

3 POLGÁR KALMAN
műórás és ékszerész

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29
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Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár,

STOVASSER J.
cs. és kii*, udv. hangszergyáros

a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb. szállítója
Budapest, II. kerület, Lánczhíd-utcza 5. szám.

Fizikai, Kémiai,
természetrajzi és

Ajánlja saját gyárában készült, elismert, legkiválóbb minős é g ű vonós-, húros-, fúvó- és ütőhangszereit.
húros, vonós, fúvóhangszerek készítésében és
javításában.

Speczialista:

H a n g f o k o z ó - g e r e n d a ! mely által bármely hegedű, gordonka, melybe az illesztetik,
sokkal jobb, erősebb és lágyabb hangot nyer.
B i z t o s s i k e r . Kezesség minden egyes hangszernél. Hegedűbe hangfokozó-gerenda javítással
4 f r t . Régi mesterhegedűk vétele és eladása.

L e g n a g y o b b g y á r és r a k t á r . Saját
találmányú (Rákóczi) tárogató; általánosan
elismert legjobb, mely tökéletes solohangszerró általam konstruáltatott. Iskolával 30
forinttól feljebb.
O r g o n a - h a r m ó n i u m o k . A gyönyörű
hang, melyet a világhírű legjobb gyártmányú amerikai rendszernek elmés szerkezete
elővarázsol, önmagának zeng dicséretet. —
65 forinttól minden árban kapható.
Az összes hangszerek javítása különleges szakszerű
pontossággal, jutányos árban; kezesség minden egyes
hangszernél. — Árjegyzék minden egyes hangszerről
külön, kívánatra bérmentve küldetik. — Kivitel nagyban és kicsinyben.

Vetíts Készülékek
Vetítő gépek
a l e g n a g y o b b választéKban és
legKitűnőbb Kivitelben Kaphatók

Calderoni és Társa
mű- és tanszerraKtárában
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T A R T A L O M . V e z é r c z i k k : A lelkészek mellékfoglalkozásai. Arany Gusztáv. — T á r c z a : A foktői vallásüldözés aktáiból. Molnár
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A lelkészek

mellékfoglalkozásai.
I.

Az erdélyi ref. egyházkerület folyó évi november 12-én tartott közgyűlésén mély megfontolásra méltó esemény történt. Az igazgatótanács,
a lelkészek és tanárok mellékfoglalkozásait korlátozó 1904. évi rendszabályt, mint a szűkszavú
közlésekből kivehető, szigorítani óhajtotta abban
a javaslatban, a melyet Bánffy Dezső báró főgondnok különös nyomatékkal ajánlott elfogadásra.
jiiS ezt a szigorító javaslatot az egyházkerületi
közgyűlés nagy szótöbbséggel megbuktatta.
A szavazás után azonban egy nem várt jelenet következett. Bánffy Dezső báró fögondnok a
lapok értesítése szerint a következő kijelentéseket
tette az elnöki székből:
A határozatot, elnöki kötelességemhez híven,
kihirdettem. Pirulva hirdettem ki e határozatot, a
mely újabb bizonysága annak, hogy egyházunk
és alkalmazottai, az anyagi érdektől elvakítva,
oly veszedelmes lejtőre jutottak, a melyen a züllésnek és a bukásnak néznek elébe.
Személyesen meggyőződtem róla, hogy a papok és tanárok, nemhogy odahaza tanulmányaikat
folytatnák, de alig várják, hogy pénzintézetekbe
és más mellékes foglalkozási helyeikre menjenek.
És a közgyűlés többsége leszavazza az indítványt,

a mely ezeket a visszaéléseket korlátozni akarja.
A múltban én is hozzájárultam a fizetések rendezéséhez. Most, a mikor ideálokat kell keresnünk,
a mellékjövedelmet tartják eiőbbrevalónak. Nincs
jogom változtatni a határozaton, de arra van,
hogy aggodalmamat elmondjam szeretett egyházam
érdekében. Ezután minden mellékfoglalkozásra vonatkozó följelentést, mint fegyelmi esetet, szigorúan fogok elbírálni. Harminczhat esztendeje, hogy
e széken ülök és most gondolkozni kezdek azon,
hogy mi köt engem hozzá: a rang, az anyagi
érdek, vagy egyházam szeretete? Hiába ülök itt,
azt kell látnom, hogy az igazgatótanács állandó
gyanúsításnak van kitéve. Lehet, hogy nem helyes,
a mit elmondtam, de ki kellett mondanom. Ha
így megyünk tovább, züllésbe visszük egyházunkat.
Látom a veszedelmet, s érezni fogják a papok és
tanárok is. Szüntessék rneg ezt az állandó harczot. A papok és tanárok ne csak a zsebet nézzék. A múltban férfiaink gályára mentek egyházunkért, ma a nagyobb javadalom kérdéseit tartják
szem előtt. Lépten-nyomon fenyeget a baptisták,
nazarénusok hódítása, s maholnap rájövök, hogy
hódításuk megokolt. Azok beszélnek és dolgoznak
a hit érdekében; mi itt a zsebről tárgyalunk.
Elkövetkezik majd e törekvő vallásfelekezetekkel
szemben, hogy nem lesz kinek prédikáljanak a
tiszteletes urak és kit tanítsanak a tanár u r a k ;

A 21,211/905. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói

ft

S ,Fcr nagy-féle Dustless'-szel portalanítandók jj
a

«
^

tUdövész

terjedesének

meggátlása

czéljából.

A

rendelet

értelmében

a

szert

szétküldi

egyedül

a

gyártó

czég:

ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt.
Óvakodjunk

utánzatoktól.

Utasítások

lug-yen.

»

nem lesz se papi fizetés, se tanári fizetés, s akkor
elmehetnek igazán postamesternek, bankigazgatónak és szövetkezeti elnöknek. Ezt meg kellett
már egyszer mondanom!
És beszéde végén könnyezett . . .
Elképzeljük e jelenetet, melyről a lapok azt
írják, hogy roppant izgatottságba hozta a gyűlés
összes tagjait. Erezzük a rettenetes vádakat tartalmazó kijelentések súlyát és az erős férfiú könynyeinek megindító hatását. Néhai való jó Szilády
Jánosunk Péter apostol könnyeiről mondja mesteri
jellemzéssel: „A hol a kőszikla megreped, ott
mennydörgésnek, villámlásnak kellett járni". A hideg agyú politikus, mikor — alappal, vagy alap
nélkül —- szeretett egyházának züllését véli látni,
könnyekre fakad!
A faját és szent vallását féltő intransigens
magyar kálvinista főúr belefuvall a veszélyt jelző
trombitába, s a trombita épen nem bizonytalan
zendiiléssel harsog. Riadója mintha az ótestamentoro látnokainak őserejével harsogna. Szavai, mint
a Jézns kemény szavai a jeruzsálemi templomban,
úgy hangzanak; bizonyos jegyző szót kereső vádjai, mint megannyi ostorcsapás csattognak. Dekadenczia útján látja egyházkerületét s a dekadenczia kútforrásául a lelkészek és tanárok mellékfoglalkozásait s azt az irányzatot nevezi meg, mely
csak a pénzt és zsebet nézi s mely irányzat szerinte megokolttá teszi a baptisták és nazarénusok
hódításait és magát az egyházat züllésbe, pusztulásba viszi!
Álljunk meg e szavak hallatára s gondolkozzunk. Gondolkozzunk, ha tudunk tiszta fővel
azon izgalmak hatása alatt, melyek ama bizonyos
gyűlés tovább folytatását egyelőre lehetetlenné
tették.
Nem ismerjük innét messziről azt a szükségességet, mely az 1904-dik évi rendszabályok
szigorítását az igazgatótanács szemében és felfogásában előtérbe állította. Nem tudjuk, Bánffy
báró főgondnok mennyiben általánosít. Csak sejtjük, hogy az erdélyrészi lelkészek és tanárok
között sok a mellékesen postamesterséggel, bankigazgatással és szövetkezeti elnökösködéssel foglalkozó férfiú s hogy ezek a mellékfoglalkozások
ártalmasak a hitéletre; hanyagokká teszik a papokat és tanárokat főfoglalkozásuk végzésében s
tápot nyújtanak a szekták hódításának, néhol a
lelkészi és tanári tekintélyt is lealacsonyítják,
mindenesetre pedig nimbuszukat tépdesik meg.
* Lehet az esetek elbírálásában túlzás is, igazságtalan általánosítás, is; lehetnek a főgondnok
ajkairól elrepült kifejezések szertelenségbe tévedtek, de azt be kell vallanunk, hogy könnyei nemes
forrásból fakadtak. A veszélyt sejtő, a tehetetlenségre kárhoztatás miatt alig elfojtható aggodalom-

nak nemes forrásából eredtek. Méltók arra, hogy
mikor hatásuk alól kibontakoztunk, foglalkozzunk
velők; de még inkább azokkal az aggodalmakkal,
a melyek kisajtolták.
Alapos-e az aggodalom, hogy a lelkészek —
hadd beszéljek csak azokról — mikor mellékfoglalkozásokat vállalnak, tönkre teszik s züllésbe
viszik az egyházat? Megengedhető-e, hogy a lelkészek mellékfoglalkozásokat folytassanak ? Ez az
első kérdés.
Ha ezt a kérdést minden kritika nélkül kezeiketnők, egyszerűen alá kellene írnunk Az Újság
czímű napilap folyó évi 812-dik számában megjelent „A kolozsvári• könnyeki( czímű vezető czikkének idevágó, sok tekintetben igaz, mindenesetre
lelkészi karunk iránt meleg érzést sugárzó szép
fejtegetését, mely így hangzik:
„A mi a reformált egyház papjait, tanítóit
és tanárait illeti, Isten és a köztudat a bizonyság,
hogy azoktól a nagyobb darab kenyeret még
Rakovszky István sem sajnálná. Nemcsak az erdélyiekről van szó. Szanaszét szórva az országban
és mindeuütt a köznéppel együtt élvén, az a kulturmunka, a mit teljesítenek, a hálánál is többre
kötelezhet mindenkit, a ki csak valamelyest is
ismeri az ország társadalmi berendezését. Épen
úgy tudja mindenki ezt a krisztusi szegénységet
és szigort, a melyben szinte valamennyien bámulatosan magyar és példás életet élnek. Egyik részük Szlavóniába és Horvátországba is elszakadva,
e
gy- e gy magyar szigetet tart fönn számunkra;
megkiizdve azzal a hihetetlen állami mostohasággal is, mely a perifériákon levő véreinket egyszerűen martalékul dobja.
Hogy helyzetük rosszabb, mint akárkié a
hasonló társadalmi fokon, szintén nem kétséges.
Nemcsak javadalmaik szerénysége, olykor koldusszegénysége miatt, de azért is, mivel egyházi
fegyelmük és hagyományuk tiszteletet érdemlő
erkölcsi fegyelemre kötelezi őket. Még a példás
családi életre is, a mi szorult viszonyok közt nem
csekély dolog. A példás családi élet pedig a gyermekeknek örvendetesen szomorú szép számával
jár. A református pap, tanító vagy tanár, egy-egy
kis mintavilága annak a termékeny és hasznos
magyar életnek, a mi — fájdalom — intenzitásában általában véve egyre veszít.
Ki irigyelné tehát tőlük a jobb megélhetést?
De még az ennél is kevesebbet: a mellékfoglalkozásokat, a melyek munkával és felelősséggel
járnak es az élet javításának bizony a legkeservesebb eszközei. Bizony, a politikai csalárdságokba,
vármegyei pártoskodásokba és effélékbe elmerülve
talán ki tudnának maguknak paklizni egyet-mást,
jobbat is, a mint annyian teszik. De állásukon
kivül tisztességtudásuk sem engedi. A sztrájkkal

pedig csak a munkás javíthat a sorsán; az érAzután, ha bizonyos foglalkozásokat elvben
telmi kereset emberei nem. Marad nekik a leg- megengedhetőknek vagy meg nem engedhetőknek
kisebb, a mit a falusi vagy a kisvárosi élet ítélünk, foglalkoznunk kell azon állítással is, hogy
megenged. Az aprógazdaság (olykor bizony még még a megengedhetőknek minősített mellékfoglala trágyázás becsületes munkája is), vagy pedig kozások is sokszor okozhatnak erkölcsi károkat
a helyi biztosítási ügynökség és efféle apró, köny- a gyülekezeti életben; ámde meg kell vizsgálnunk
nyen kezelhető csekély üzlet vagy efféle. A mi azt a kérdést is, hogy a mellékfoglalkozások terhogy az ő kezükben jó és tisztességes helyen van, mészetében vagy az egyénekben van-e a hiba?
azt a rosszindulat sem bírja eltagadni.
Általában véve pedig felelnünk kell arra a
Ezektől es az ehhez hasonlóktól eltiltani őket, kérdésre, hogy bizonyos esetekben és körülmények
— legyünk olykor emberek is — tiszta kegyet- között elkerülhető-e a lelkész — mondjuk —
lenség. Epen reájuk nézve ilyen, mivel a magukon közgazdasági tevékenysége és bizonyos társadalmi
való segítés más módjai nem állanak számukra teendőkben való részvétele?
Végül nem lehet közömbös az a kérdés sem,
nyitva. Annyira pedig csak még sem jutottunk el
a szocziális irányú eszmék nemes kultuszában, hogy mi a mozgató erő abban, ha a lelkész melhogy a magyar élet eme fölötte becses exponen- lékfoglalkozást vállal? A pénzszerzés, tehát a zseb
seit még a munkával járó önsegítés apró lehető- érdeke-e tisztán, mint Bánffy állítja, vagy csak
azzá válik bizonyos lelki súlyok eltolódása folytán ?
ségeiből is kifosszuk.
Arany
Gusztáv.
A mi az erkölcsi tekinteteket illeti, tudjuk,
azok is sokat nyomnak. Azonban a középkorias
aszkéta-diszcziplinákon alighanem régen túlhaladt
TÁRCZA.
a világ fejlődése. Az erkölcsöket megtartani, vagy
épen előbbre vinni, tisztes jólétben igenis lehet,
de a nyomorúság, a családok kétségbeesett életA foktői vallásüldözős aktáiból.
küzdelme sohasem volt forrása a jó erkölcsnek.
Acsády Ignácz, a magyar történelem fáradhatatlan
A kor szelleme a munkás, hasznos emberek nabúvára,
egy rendkívül fontos nyilatkozatát közli 1 Szirmay
gyobb földi jó voltát követeli és igaz okkal, tehát
2
a kolozsvári kérdés tulajdonképen minden kisebb Antalnak," midőn Mária Theréziának a protestánsokkal
exisztenczia kérdése. Legjobban azoké, a kik szemben folytatott egyházpolitikáját rajzolj a „ az utókor
szellemi munkájukból és nagyobb erkölcsi korlátok nem fogja elhinni a türelmetlenség és embertelenség
közt élnek. Elsülyedni és kipusztulni hagyni a azon eseteit, melyeket az én időmben a protestánsokon
középosztály legderekabb elemeit: több lenne az elkövettek".
E türelmetlen és inhumánus egyházpolitikának súlyát
embertelenségnél, mert még csúf hazafiatlanság
nem kis mértékben érezték a foktői ref. egyház 3 tagjai,
is volna."
Azt az ismeretlen kezet, mely így ír rólunk
s e kérdésről, szintén olyan hazafias aggodalom
vezette, mint Bánffy Dezső bárót. Csak az a tévedése, hogy válogatás nélkül, mindenféle mellékfoglalkozást megengedhetőnek tartana, még a biztosítási ügynökösködést és az apróbb üzleteket is,
abból a magasabb nemzeti és társadalmi szempontból, mely embertelenségnek, sőt hazafi atlanságnak tartja elsülyedni hagyni a kétségbeesett
életküzdelmek között vergődő középosztály legderekabb elemét: a református lelkészi kart.
Mert eleve, az aggodalmak jogosultságának
bírálata előtt már kijelentjük, hogy különbséget
teszünk megengedhető és megengedhetetlen mellékfoglalkozások között.

1

Acsády: A magyar birodalom története. — Athenaeum
kiadása. Budapest, 1904. II. köt. 490. 1.
a
Szirmay Antal (a Sz. család ugocsai ágából) történetíró,
szül. 1747. június 20-án Eperjesen, meghalt 1812. szeptember 19-én
Szinyéren. Zemplénmegyének főjegyzője, később kir. táblai ülnök,
majd kir. udvari tanácsos és a tiszáninneni tábla elnöke ; 1790. és
1796-ban Zemplénmegye országgyűlési követe. — Katholizált (L.
Acsády i. m. u. o.); de mint ilyen nem említtetik Hahnekamp
György: Magyar Konvertiták (Budapest, Szent-István-Társulat kiadása) cz. könyvében.
3
A foktői egyház kétségtelenül a XVI. században keletkezett. Első lelkésze, a kiről biztos tudomásunk van, Foktővi István,
1596-ban. (L. Földváry: Adalékok stb. I. köt. 86. 1.) Feleki József
(A foktői ref. egyház múltja és jelene. Budapest, Franklin-Társulat. 1881. 6. 1.) ezt nem említi; ugyanott a következőket í r j a :
„Ezen időtől (1620—1630) kezdve 1752-ig, a midőn beállt a súlyos
üldözés és küzdelem kora, a következő lelkipásztorok működtek
az egyház felvirágozása körül: Ormándi János, Sallai Benedek,
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a „szegény foMüviek", a mint őket Nagy Sámuel ágens
oly gyakran emlegeti, a tudós és poéta Rádayhoz intézett
leveleiben.
E vallásüldözésnek irataiból akarunk itt egyet-kettőt
közölni. Csak a magyar nyelvűeket és azokat, a melyeket sem Feleki József „A foktői ref. egyház története"
ez. kis művében, sem Földváry László (Adalékok stb.)
nem említenek.
I.

A háborgatott foktöiek levele Yechelius Jánoshoz.
Kedvellye az Ur Isten továbrais az Urat kedvesseivel együtt
szívessen kivánnyuk!
Mint légyen Foktőn az mi állapotunk, kevés szóval
kivánnyuk jelenteni. Mihelyt az Érsek ő Excellentiája
innét Pestrül le jött vala, azonnal adtuk be Instántiánkat, mellyben azt kértük közönséges szóval, hogy bennünket protegállyon és ne engedje, hogy háborgattassunk.
Ezen Instántiát olvasván, láttatott meg indulni, és haragossan azt mondotta, hát ki bánt benneteket? Miteket
vette el valaki? Én vagyok a ti Földes Uratok, miért
mentetek Nógrád Vármegyében Darvashoz. Ha többé azt
cselekszitek, el veszitek büntetését. E beszéd után Instantiánkat nem indolsálta, hanem embereinket meg intette,
hogy adgyák bé eleibe azokat, melyekkel Ítélik magokat
sértetteknek lenni. Le irtunk azért is tiz gravámeneket.
1. Hogy Korsós János gonosz életű ember nem rendes
úton tétetett bíróvá a Missionárius által. 2. Hogy a reformátusoknak házaik mellyek nem régen épíiltenek, meg
becsültettek. 3. Hogy a Lakosok puskái el szedettettenek.
4. Hogy Református Nótáriust tartani meg nem akarják
engedni. 5. Hogy némelly Leányok Papista Legényhez
Férjhez menni kényszeríttettenek. 6. Hogy az Hajdúk
Barát György, Kis György, Debreczeni István, TJjváry János, Szecsei
István, Szigeti István, Mácsay Mihály", egyszersmind megjegyzi,
hogy az egyház jegyzőkönyve (Protocolum ecclesiae refonnatae
Foktőviensis) „csak a nevet és sorrendet adja, nem említve az
egyes időközöket, a melyekben a lelkipásztori hivatalt viselték, és
így erre nézve semmi adatunk sincs"'. Földváry László érdemes
munkásságának köszönhetjük, hogy bizony vannak adataink. És
pedig olyanok, a melyek feltétlen hitelességűek. így az említett
Foktövi Istvánon kivül biztosan tudjuk (1. Földváry: Adalékok stb.
I—II. köt. „Foktő" alatt , hogy 1626-ban Foktő lelkésze Békési F.
Mátyás, a kinek neve az 1632-diki dömsödi zsinaton megjelentek
névsorában említtetik utolszor. 1652-ben Foktő lelkésze Decsi
Mihály. E három lelkészt Feleki nem említi. Földáry viszont nem
emlékezik Ormándi,, Sallai, Barát, Kis és Debreczeni foktői papságáról. 1713-ban foktői lelkész Ujváry János, 1731-ben Szigeti
István, ugyancsak 1731-ben Szécsei István, 1746-ban Mácsay Mihály,
a ki 1753-ban halt meg (Földváry ezt Mócsi-nak írja). 1754-ben
lesz foktői pappá Horváth Ferencz, a ki buzgó híveivel együtt
leginkább érezte az üldözések súlyát.
Bár az itteniek után már könnyebb volna összeállítani a
foktői prédikátorok időrendi egymásutánját, egyelőre nem tesszük.
Ha az illetők, a kiket erre e sorok írója már jó két hete teljes
tisztelettel megkeresett az egyházaik levéltárában netán található
adatok szíves közlése iránt, teljesítették volna kérésemet, akkor
tudnám, hogy várhatók-e újabb adatok vagy nem ? így tehát a
még mindig késő, de reménylem, el nem maradó válaszok megérkeztéig ezt mellőzni voltam kénytelen.
M. J.

kutya valláson lévőknek kiáltoztak. 7. Hogy némellyek
keménnyen meg verettettek, más valami szín alatt ugyan,
de igazán azért, hogy Pápistává nem akartak lenni. 8.
Hogy Pécsi Hajdú erőszakossan sokat igyekezik tselekedni. 9. Hogy annak, a ki valakit Pápistává tehet, egy
Arany igértetett. 10. Hogy a Missionárius mellett lévő
Hajdúk a gazdáktul ágyat vitetnek és el rongállyák s
rútíttyák. Arra kérénk, hogy ez iránt parancsollyon consolatiónkra, de reá egyebet nem felelt, hanem azt, hogy
ki ki maga személlyében instállyon s meg sem engedi,
hogy az Communitas Privatusnak Instántiáját folytassa
előtte. Most ezért újólag t. i. 15. Április ismét Instántiát
adtunk be, mellyben tsak azt kérjük, hogy protegállyon
és ne engedgye hogy háborgattassunk. Azt akarnánk
hogy indorsálná, meg tselekszi-é vagy nem, másszor tudtára adgyuk az Urnák. Kevés reménségünk vagyon pedig a békesség felől; mert T. Fiskális Gányi János Uram
meg jelentette, hogy már reá vették az Erseket, hogy
ebben munkálódgyék, hogy Foktőn Református ne lakjon,
vagy Pápistává legyenek, vagy ha nem, svábokkal fogja
a helyeket bé ültetni. Mellyriil való sajnálkodását láttatott jelenteni, és egyszersmind azt is javallotta, hogy azt
a dolgot az Urnák Prókátor Uramnak jelentsük meg,
hogy jó eleve gondolkozhasson róla, mit kellenék cselekedni, hogy Deo juvante e gonoszt rólunk el fordíthatná.
Annakokáért alázatossan kérjük az Urat, méltóztassék e
mi veszedelemben forgó Állapotunkat fel venni és ügyünket esméretes dexteritássa szerint follytatni. Igaz hogy
az Érsek azt tilalmazza, és azt mondgya, hogy senkihez
se folyamodjunk, de hát mit tégyünk, ha a mint a hír
vagyon, azokra igyekezik. Azt is hallyuk, hogy a Missionárius ellenünk vádot írt, de miből állyon, nem tudjuk, hanem félünk, hogy non exauditi condemnabimur.
Harmad nap múlva mondgyák, hogy el megyen Ü Excellentiája Körmendre és sokáig leszen oda.
El megyen tőlünk Mihalocz István Jésuita, de helyébe másik rendeltetik. De mivel fog lenni jobb, nem
gondolhattyuk.
Mind tsak reménlónk, hogy sokszori Instantiánkra
kegyeimessen felel 0 Excellentiája, Indorsállya, és keze
írásával meg bátorít, hogy nem leszen hántásunk, de
semmit egyebet nem érthettünk, hanem hogy nem bántnak mindnyájunkat, hanem Némellyeket. Nálunk lévő leg
tehetségesebb Gazdáknak kimondotta úgymint, Kopasz
ístvánnak és Csere Istvánnak, hogy tizen ötöd nap alatt
a Dominiumbúl ki költözzenek, ha csak Pápistává nem
lesznek. Nem mond pedig egyéb okot az Érsek 0 Excel lentiája, hanem azt, hogy ellene panaszolkodtanak az
U.rnak Darvas Uramnak. Úgy szóllott az Érsek, hogy
pirongatás gyanánt vette, hogy az Úr Darvas Uram nékie
szóllott a mi dolgunk felől. Azt is mondotta, hogy még
Prókátorhoz mentek, holott senki Darvas Urnái egyikünk
se vólt, az Úrhoz Prókátor Uramhoz sem egyebórt mentünk, hanem tanács kérdeni, de mért ne volna szabad
Intercessorokat keresni. Nem tudom mitsoda okon itéli
ezt földes Úri Méltóságának meg sértődésének. Alázato-

san kérjük az Urat, adgya tudtokra a T. Patrónus Uraknak ezen siralmas állapotunkat, és mi tévők legyünk, mennél hamarébb meg irni méltóztassék. Die 28va Április
fog a hagyott quindena határozódni, és ha ugyan ki kell
nékiek menni, félő, hogy egyebekkel is hasonlóképpen
fognak bánni. Executorrá tétetett egy kalocsai Canonok
Csernovics Antal, igen kemény és haragos ember. Nem
tudgyuk, ha az Prorogatiót meg nyerhettyük-é. Ezen említett Canonok pedig már másokat is kénszerít, hogy ki
mennyenek, de még egyebet nem vert ki, hanem egy
szegény embert, a kire meg haragudott, azért hogy erőssen ótalmazta magát, és nem akará engedni, hogy Attyárúl
reá maradott kertét tűle el vegye. Vágynák még 8 gazdák a kik Nemességeket igyekeztek producálni a Nemes
vármegyén, ezeknekis Csernovics az Érsek nevével meg
mondotta, hogy ki mennyenek, ha Pápistává nem lesznek : mert úgymond Jobbágyi között nem akar szenvedni
Nemes embert. Nagy háborúságban vagyunk mindnyájan
és a kik proscribáltatnak, arrul teprenkednek, hogy ha
ugyan ki kell menniek, vallyon meg engedié, hogy magok kölcségen építtetett házaikat, pénzen vett kertyeiket
el adhassák, és vallyon szabad leszené, hogy a mit vetettek, fel arathassák. Ha erre jussok vólna, és ezt meg
nyerhetnék, könnyebb vólna e nyomorúságot szenvedni,
de ha nem, keserves lészen ki íizettetések ugyan valóban.
A Nótáriusokat is pedig ki verték, és nem engedik hogy
Vallásunkon való Nótáriusunk legyen. Azt gondolom,
ezekbül megértheti eléggé, miben legyen a mi dolgunk,
és által láthattya az Űr, mit reménlhetünk. Mi pedig
magunk ügyét forgatni nem tudgyuk: azért ismét alázatosan kérjük, méltóztassék végső pusztulásra hanyatló
Ecclésiánknak ügyét folytatni, és minket is tanács adásával gyámolítgatni. Senki közzüliink törvényben nem
citáltatott, törvényessen nem acusáltatott, mi is pedig
magunkat nem menthettük, hanem tsak az Proseriptionis
Sententiáját kellett meg hallani némellyeknek. Úgy láttyuk,
hogy valamit okúi adnak, mind tsak Praetextus, valósággal pedig háborgatásunknak oka az egy, hogy Pápistává
nem akarunk lenni. Mint sem pedig azt tselekedgyük,
nem tsak Foktűtül, de az egész Világtúlis meg válni
inkább akarunk. Dolgunk körül való fáradtságra meg
kívántató költségre nézve magunkat obligállyuk, hogy a
lejendő költséget refundálni el nem mulattyuk. Annak
felette kivánnyuk, hogy az Irgalmas Isten könyörüllyön
hasonló elhagyattatásban lévő hiveirül, .és az Urat is kedves Uri házával edgyütt a maga nemében sokáig éltesse,
és az Isten Ditsőssége mellett lévő munkálkodását tegye
elő menetelessé, vagyunk
Tekintetes Prókátor Urunknak
szomorú szivű szegény szolgái
Kopasz István — Proscriptus
Foktőn 21. Április 1762. Csere István — Proscriptus
Vastag János, Kovács János, Kis Mihály stb.
és Horváth Ferenez Praedikátor.
A Ráday-köuyvtár levéltárából közli

(Folyt, köv.)

Molnár

János.

K Ö N Y V I S M E R T E T ÉS.
Le Play : „A m u n k á s v i s z o n y o k reformja". Ford. Geöcze
Sarolta. Kiadta a magyar tudományos akadémia. (540 1.)

Társadalmi kérdésekkel jóformán csak egy óvdized
óta foglalkozunk; bármi volt is ennek az oka a múltban, a közönyösség tovább nem tarthat. Azokat az igazságokat, melyeket a társadalmi tudomány művelői megállapítottak, a köztudatba kell vinni, ezt javasolja az
előrelátás és az óvatosság egyaránt. Egy egész emberöltőnek a társadalmi kérdésekre vonatkozó tapasztalataival
találkozik az olvasó a fentebb említett munkában. Igaz,
hogy fordítása jó későn, a franczia eredetinek megjelenése
után mintegy 33 évvel jelent meg, de izgalmas viszonyaink között még így is sok tanulságos dolgot foglal
magában.
A társadalom legnagyobb számú osztályának, a
munkásosztálynak viszonyaival foglalkozik e műben az
író, de úgy, hogy közben-közben az egész társadalmat
érdeklő kérdésekre is kitér. Behatóan ismerteti mindazon
tényezőket, melyek a társadalomra nézve a rossznak
kútforrását képezik; nemkülömben azt is, a mi a bonyolódott szoeziális viszonyok között mint jó és kívánatos
jelentkezik. Nem elégszik meg a közállapotok elemzésével;
a megoldásra is kijelöli az eszközöket és az utakat.
Általános és többé-kevésbbé elmosódó jellemzés
helyett közelebbről vegyünk szemügyre egy-két társadalmiproblémát, a szerzőnek néhány idevonatkozó érveivel
együtt.
A találmányok az ipar, a földmívelés terén az utolsó
évtizedek alatt roppant változásokat hozott létre; minden
kétségen felül áll, hogy az utolsó száz esztendő a termelési költségeket csökkentette, a munkaerőt növelte, a
népjólét eszközét gyarapította. A földet a mélyebbszántású
ekék jobban munkálják meg, a terményeket a földnúves
az új közlekedési eszközök segélyével könyebben tudja
értékesíteni. És ki tudná rendre elszámlálni a találmányok, a gépek hasznait ?
Az elkeseredés, az elégedetlenség csökkent-é ezen
haladással szemben ? Nem, sőt nagyobb talán, mint bármikor volt. Mi ennek az oka ? Le Play kutatásai nyomán
arra az eredményre jut, hogy a haladás útján a társadalmak hibába estek, míg korunk a találmányok s az
azok által elért előnyök jelentőségét felismeri, az erkölcsi
igazságok eredményeit szem elöl téveszti; szem elől téveszti
a szerencsétlenségeket, melyek ezen igazságok elfeledését
múlhatatlanul nyomon követik. Pedig „egy nép sem
azáltal emelkedik a legmagasabbra, ha szükségleteinek
előállítását tökéletesíti, hanem azáltal, ha ösztöneit szabályozni, fékezni tuclja". Az egyes ember sikerét, előhaladását inkább köszönheti önmagán való uralkodásának,
mint bizonyos módszereknek ; másrészről azok, a kik a
lejtőre jutottak, nem annyira azért jutottak oda, mert
a tudományos törvényeket nem ismerték, hanem inert
bizonyos gyakorlati elveket elfelejtettek. És e tekintetben
a vezető osztályokra nagy feladat vár. Ezek igaz, az

anyagi előnyök iránt érzékkel bírnak, azokat előmozdítani is készek, ámde ezzel még nem tettek meg mindent, mert „ha a vezető osztályok első gondja az volna,
hogy erényben példát adjanak, ha az alájuk rendeltekbe
beoltanák az Isten, családjuk és hazájuk iránti kötelesség érzetét, ha csak annyit érhetnének is el, hogy kiirtanák belőlük az iszákosságot és egyéb durva vétkeket:
többet tennének hazájukértmintha
annak gazdagságát
munkájukkal, vagy területét hódítással megkétszereznék".
Minden év új eszméket, új találmányokat vet felszínre, a megfigyeléseknek, következtetéseknek határuk
nincsen. E haladást sokan hajlandók a hit tanaira is
kiterjeszteni, illetőleg hajlandók kivánni, hogy azok
ezekre is kiterjesztessenek. Le Play kiemeli, hogy harminczévi tanulmányútján angoltól, északamerikaitól effélét
sohasem hallott, ellenben a többieknél (főleg a francziák
között) itt-ott olyas nézet kapott lábra, mely szerint a
keresztyénség a természettudományokkal ellentétben áll.
Rámutat arra, hogy az emberek hajlandók így okoskodni:
a jólét a vallástól független s az anyagi világ szükségszerű következménye; továbbá: az egyedül látható igazság az anyag s az abban reljŐ erő, e kettővel kell
számot vetni, ellenben a vallás és az az erkölcs, a melyre
tanít, anyagi tényre nem támaszkodik, ábránd csupán.
Ezekből kifolyólag úgy okoskodnak, hogy eljön az idő,
midőn a papot a tudós fogja helyettesíteni.
Le Play rámutat arra, hogy ezen okoskodásnak
ama része, mely a felfedezések, találmányok stb. által
létesült új viszonyokhoz képest a vallás terén is új tan
felállítását szükségesnek mondja — merőben téves, épen
úgy, mint annak az előzményekből folyó része.
Á fizikai világ sok elemével szemben, melyek az
életerő hatása alatt végtelenül módosulnak, az erkölcsi
tudománynak tárgya egy: a lélek viszonya az Istenhez
és az emberiséghez. Eme viszonyról pedig a minden
fajbeli igen sok gondolkodó semmit sem adhatott Mózes
tízparancsához s annak ama fönséges magyarázatához,
melyeket azokhoz Jézus fűzött volt. A mi az érintett okoskodás második részét, illetőleg az abban kijelentett
követelményt illeti, maguk a felfedezők, a természettudósok sem érezték magukat feljogosítva arra, hogy a
vallás és az erkölcsi rend tényeibe beavatkozzanak. Á
természettudományoknak az emberre való vonatkozását
csak a társadalommal összefüggő tudományok szempontjából lehet helyesen mérlegelni, és itt előtérbe lép az
embernek veleszületett hajlama, mely őt, mint kiirthatatlan
őserő, a valláshoz, az erkölcshöz köti. A szóban forgó
követelmény szem elől téveszti a korlátokat, a melyen
túl az ember nem mehet. Az-a természettudós, a ki a
természettudomány terén szerzett ismereteiből az erkölcstudomány nem létezését akarná kimondani, úgy járna el,
mint a vegyész, a ki a növényt ásványi alkatrészeire
bontván, hiúnak nyilvánítaná a botanikát, mely a növényország csodás jelenségeivel foglalkozik.
Azoknak, a kik a szóban levő elmélettel ós kívánsággal lépnek fel — ha tudományosan akarnának eljárni

— legalább egyetlenegy emberfajt kellene felmutatniok,
mely istenismeret nélkül sokra vitte. Ellenvetésül fölhozzák, hogy van ilyen nép; de a példák, melyekre
hivatkoznak, csak állításukat gyöngítik, mert legfeljebb
csak egy-egy degenerált népre tudnak hivatkozni.
A történelem arra tanít, hogy a legerősebb fajok
éltetője a vallásosság. Reámutat Le Play az angolszász
fajra, mely pozitív gondolkozásánál fogva a franczia forradalom által nekiszabadított bajokkal szemben mihamar
belátta, mily veszedelem rejlik a társadalomra nézve a
vallástalanságban. Rámutat az Unióra, a hol a vallásosság
az egyetlen hatalom, mely az aranyét ellensúlyozza.
A mi a föntebb érintett okoskodás értelmében
hangoztatott véleményt illeti, mely szerint a társadalom
fejlődésével — részben a papság hibái miatt is — ez
utóbbiak helyét tudósok foglalják el, rámutat Le Play
arra, hogy az elfajulás lehetősége nem kizárólag papi
sajátság. Szerinte a romlás a kormányzóktól ered. Nemcsak azt kell vizsgálni, hogy a papság eltérhet-e a helyes
útról, hanem azt főleg, vájjon a tökéletesedésnek nélkülözhetetlen eszköze-e, ha hivatásának minden erényét
bírja ?
„E kérdést igenlőleg dönti el úgy a történelem,
mint a társadalmak mai állapota." Azok a felekezetek
(pl. a quaekerek), melyek az erkölcsi rendet — a bibliai
patriarchák példájára — hivatalos papság nélkül, a
családapák önkéntes papságával kísérlik meg fentartani,
némi sikereik ellenére — miként azt maguk is bevallják
— nagyobb tért foglalni nem tudnak. Ok maguk is sokra
becsülik a többi keresztyén felekezetek szolgálatainak
becsét. És e mellett kiemelkedik egy figyelemre méltó
momentum : e felekezetek csak a papság által irányított
keresztyének között boldogulnak, épen úgy, mint a tudósok is csak a hittel áthatott társadalmakban tudnak
érvényesülni. Helyettesítheti-e valaha világi tudós a papot?
e kérdéssel a szerző nem foglalkozik, úgy látszik, fölöslegesnek tart minden idevonatkozó czáfolgatást, hiszen
a hit és erkölcsi élet becse és áldásai — melyektől a
társadalom ereje függ — fölmenti őt ezen bizarr vélemény alaptalanságának bizonyítgatásától.
Miként a vázlatosan érintett fejtegetésekből kitűnik,
a szóban levő munka kiemelkedő gondolata az, hogy a
társadalmi viszonyok javításának munkáját nem paragrafusokon kell kezdeni: a megújhodás mindenütt a belső
ember átalakulásán kezdődik, ez pedig a vallás-erkölcsi
elvekkel van szoros összefüggésben. Ez győzi meg az
embert arról, hogy a társadalom ereje inkább az erkölcsi,
mint az anyagi emelkedésben rejlik, hogy az önmegtagadást, az akarat megfeszítését kivánó munka az
erénynek leghatalmasabb támasza és épen ezért a munkásság többet ér, mint a kész gazdagság. A társadalmi
meghasonlásnak is a valláserkölcsi elvek s az azokból
fakadó altruismus a legerősebb ellenszere.
Itt találkozik Le Play a nagy orosz gondolkozóval,
Tolsztojjal. Ez utóbbi, szemlét tartva a mai társadalmi
viszonyok felett, felteszi a kérdést: „Mit tegyünk?* És

a felvetett kérdésre így felel: „A vallástalan emberek
nem tehetnek egyebet, mint épen azt, a mit tesznek:
odaállanak valamely párthoz és harczolnak, ártanak,
gyűlölködnek . . . A vallásos emberek viszont igyekeznek
teljesiteni Isten iránt való kötelességüket, melyben benne
foglaltatik az is, hogy felebarátunkért mindent megtegyünk,
a mit tehetünk. Csak az a jóság ós méltányosság válthatja meg az emberiséget, a mit a tiszta evangéliom
tanít. Ugyanezért értse meg minden ember, hogy vallás
nélkül rossz, aljas ós szerencsétlen teremtés." P. P.

BELFÖLD.
A tiszántúli ref. egyházkerület közgyűlése.
A tiszántúli ref. egyházkerület folyó hó 13—15.
napjain lefolyt közgyűlését kiemelte a közönséges, adminisztráló gyűlések sorából gróf Degenfeld József tízéves főgondnoki jubileuma, a bölcsészeti fakultás újabb
két tanszékének szervezése s az a magas színvonalú
vita, a melyet a jogászok kötelező kollokviumainak eltörlése kérdése támasztott. Nagy buzgóságú főgondnokát
lelkesen ünnepelte, mind a kerület, mind a debreczeni
főiskola. A két bölcsészeti tanszék szervezésével tényleg
rálépett a kerület a filozófiai fakultás megteremtésének
útjára. A kötelező kollokviumoknak részben való meghagyásával pedig csak főiskolái jó hírének javára cselekedett.
Kiss Áron püspök, korával együtt járó gyengélkedése miatt az idén sem vehetett részt a gyűlés tanácskozásaiban ; helyét tehát Dávidházy János esperes foglalta el, a ki buzgó imádságban kérte a gyűlésre Istennek
kegyelmét. Gróf Degenfeld József fögondnok megnyitó
beszédében sajnálkozással emlékezett meg a püspök
távolmaradásáról. Majd a Bocskay- és a Rákóczi-ünnepélyekről, azután pedig a 48. XX. végrehajtásáról és
a folyó hó 22-re összehívott papi kongresszusról szólott.
A kormány által kilátásba helyezett 3 millió csak részben való végrehajtása a 48. XX.-nak; ezzel igényeink
nincsenek kielégítve, s arra kell törekednünk, hogy a
törvény, úgy anyagi, mint egyenlőségi és viszonossági
vonatkozásaiban mielőbb végrehajtassék. Az orsz. papi
kongresszus, — bár teljesen jogos az egyenlő foglalkozásúak, saját érdekeik előmozdítására irányuló egyesülése — téves irányt vett, a mennyiben teljesen szem
elől tévesztette az egyetemes papság nagy protestáns
elvét. Áldatlan munkát végeznek azok, a kik egyházunkban a lelkészi és a világi elem között a jó egyetértést
megzavarni s egyiket a másik ellen ingerelni igyekeznek. Reménységét fejezte azonban ki az iránt, hogy a
lelkészi kar túlnyomó többségének józansága meg fogja
akadályozni azt, hogy ez a mozgalom elfajulva, veszedelmet okozzon.
A megnyitó beszéd elhangzása után, a napirend
előtt Dávidházy János esperes emelkedett szólásra és

megemlékezvén gróf Degenfeld József főgondnokságának
tízéves fordulójáról, szép beszédben méltatta az elnök
kiváló érdemeit s melegen üdvözölte őt az egész kerület
nevében. Az üdvözlő beszédre gróf Degenfeld meghatottan válaszolt. Azt, a mit fogadott tíz év előtt, a mikor
a főgondnoki tisztet elfogadta, a legjobb igyekezettel
törekedett teljesíteni. Az az elismerés, a melynek szavai
felé hangzanak, azt mutatja, hogy igyekezetét és szorgalmát kerülete méltányolja, és ez jól eső érzéssel tölti
el lelkét. A bizalom e megnyilatkozását mással viszonozni nem tudja, mint csak tíz év előtt tett fogadása
megújításával. Az egyháznak és az iskolának az érdekeit továbbra is híven fogja szolgálni, mindaddig, a míg
hasznot tehet a közügynek. De mihelyt érzi, hogy használni nem tud, méltóbb embernek fogja helyét átengedni.
Mind Dávidházy üdvözlő beszéde, mind Degenfeld
válasza után lelkesen hangzott fel az ováczió, jeléül
annak, hogy gróf Degenfeldet valóban osztatlan tisztelet
és ragaszkodás övezi körül kerületi főgondnoki székén.
A gyűlés megalakulása folyamán örömmel vették
tudomásul, hogy a nagybányai egyházmegye Helmeczy
Józsefet ültette gondnoki székébe s hogy az új gondnok
a debreczeni egyetemre 1000 kor. alapítványt tett. Szintén örvendetes tudomásul szolgált Garzó Gyulának kerületi tanácsbiróvá megválasztatása. Garzó letette hivatali
esküjét és szép beszédben ajánlotta fel szolgálatát a
kerületnek.
A megalakulás után Dicsöfi József főjegyző a
pénzügyi bizottság javaslatait terjesztette elő, a melyeket
a gyűlés el is fogadott. Majd a bizottságokat alakították
meg, és pedig ama kerületi határozatnak a törlésével,
a mely a bizottságoknak titkos szavazás útján való
megalakítását írta elő.
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Gróf Degenfeld indítványára kimondta a gyűlés,
hogy ezentúl ugyanannyi konventi póttagot választ, mint
a mennyi a rendes tagok száma, mert a póttagok csekély száma miatt eddig többször megtörtént, hogy a
kerület nem volt a konventen megfelelően képviselve.
Sass Béla aljegyző ismételten bejelentette lemondását ; a közgyűlés azonban ismét nem fogadta azt el
és felkérte Sasst hivatala tovább viselésére.
Karai Sándor a gimnáziumi építtető bizottság jelentését terjesztette elő, a melyben egyik legfontosabb
pont az volt, hogy Debreczen városa 400,000 koronát
szavazott meg az új épület felemelésére.
A lelkész- és tanítóképesítő vizsgálatokról szóló jelentések tudomásul vétele s a konventi határozatok végrehajtása után a Bocskay-emlékre begyűlt adományok
hovafordításának kérdése került tárgyalás alá. A nagyszalontai egyházmegye ama javaslatával szemben, hogy
az összeg 25%" a tökésíttessék, 75%" a pedig szegény
egyházak segélyezésére fordíttassék, Ujfalussy Béla előadó az összeget egy egyetemi tanszék alapjául kívánta
tőkésíttetni. A gyűlés inkább ez utóbbi javaslat felé
hajolt; de nem akart határozni addig, míg a két javas-

Hosszabb tárgyalásra adott alkalmat a parókhiális
könyvtárak évi járulékai beszedésének az ügye. A konventi határozat értelmében a díjak már a folyó évre
befizetendők volnának. A díjak beszedése azonban nehézséggel j á r ; 36 gyülekezet pedig egyenesen a kerülettől
kéri járulékai fizetését. Széli Kálmán esperes a díjak
beszedésének elhalasztását indítványozta. Támogatta
gr. Tisza István is, hivatkozván arra, hogy ha egy évre
elhalasztják a díjak beszedését, a gyülekezetek évi járulékát fel lehet venni az adózási tételek közé, az államsegély terhére. A gyűlés kimondta ugyan a díjak beszedését. de elhatározta, hogy felír a konventhez is, gr.
Tisza István véleménye értelmében.
Eléggé mozgalmas volt a misszióügyi bizottság
jelentésének s ebben annak a pontnak a tárgyalása, a
mely a missziói lelkészek úti naplóinak a községi közigazgatási tisztviselők által való láttamozására vonatkozott. Sokan, Szabolcska Mihállyal élükön, lealázónak
minősítették ezt az intézkedést, — s a közgyűlés, lioszszabb vita után, magáévá tette a békésbánati egyházmegyének e rendelkezés eltörlésére vonatkozó indítványát.
Ebben az értelemben fog a kerület felterjesztést tenni a
a konventre is.

arra, hogy az iskolai hatóságok kötelességeik teljesítésére
szorítsák őket.
Nagyfontosságú a közgyűlés ama határozata, a mely
szerint két új filozófiai tanszéket szervez a debreczeni
főiskolán és pedig az állami akadémiák színvonalán álló
javadalmazással. Az egyik tanszék a classica-philologiáé,
a másik a magyar nyelvé és irodalomé lesz. Ezzel a
határozattal egy nagy lépést tett a kerület a debreczeni
filozófiai fakultás, illetve az egyetem kifejlesztése felé.
Reméljük, hogy az első lépés után következik a második, harmadik és a többi is, úgy hogy, ha egyelőre többet
nem is, de a debreczeni ref. tanárképző-intézet felállíthatását el fogjuk érni.
A harmadik és utolsó napon már nemcsak gyorsabb,
de nagyon is gyors tempóban tárgyaltatott le a tárgysorozatnak majdnem kétharmad része. A szőnyegre került
ügyek legnagyobb része kisebb jelentőségű volt ugyan ;
de azért, ha már nem oszladozott volna a gyűlés és nem
lankadt volna meg a figyelem, akadt volna még nem
egy tárgy, a mely felett lehetett volna hosszabban is
tanácskozni.
Az „áthajtott" ügyek közül kiemeljük, hogy a
kerület tudomásul vette a középiskolai tanárok fizetéskiegészítésére vonatkozó kultuszminiszteri intézkedést s
felhatalmazta az elnökséget a szükséges bejelentések megtételére. Kivánja azonban, hogy az akadémiai tanárok
javadalma is az állami akadémiai tanárok fizetésének a
színvonalára emeltessék.
Záradékul még felemlítem, hogy a gyűlés folyamán gyűjtés indult meg, a végre, hogy gr. Degenfeld
József tízéves főgondnokságának emléke egy egyetemi
tanszék alapításával örökíttessék meg. Erre a czélra
össze is gyűlt körülbelül 3000 korona, a mely mégbizonyára növekedni fog újabb adományokkal s talán
legelső sorban és legfőképen a jubiláló főgondnok bőkezű adományával.
Tudósító.

Délben közebéd volt a főgondnok tiszteletére; délután pedig az üdvözlő-küldöttségek keresték fel a főgondnokot.
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latra nézve meg nem hallgatja az egyházmegyék
ményét,

véle-

Sass Béla jegyző a közalapi- és az államsegélyosztó bizottságok jelentéseit terjesztette elő. A javaslatokat a gyűlés magáévá tette.
A gyűlés folyama alatt megejtetvén a szavazás a
konventi tagokra, a szavazatszedő bizottság bejelentette,
hogy rendes tagokká Széli Kálmán, Dávidházy János,
Sass Béla, Sütő Kálmán, György Endre, gr. Tisza István,
Dóczi Imre és Baksa Lajos, — póttagokká Erőss Lajos.
Görömbei Péter, Balthazár Dezső, Pap Imre, Ujfalussy
Béla, Borsos Benő, dr. Tóth János és Bary József választattak meg.

A második napi ülést egészen a főiskolai ügyek
tárgyalásai töltötték ki. Nagy vitát keltett a debreczeni
jogakadémiai tanári karnak a kötelező kollokviumok eltörlésére vonatkozó javaslata. Dr. Kun Béla, Dombi Lajos, Balogh Ferencz és dr. Pap Tibor a tanári kar javaslatát pártolták; dr. Baksa Lajos, Eröss Lajos, gr. Tisza
István, dr. Balthazár Dezső, dr. Körössy és György Endre
azonban ellene voltak annak. A gyűlés végre is dr. Baksa
indítványát fogadta el, a mely szerint a kötelező kollokviumok az alapvizsga tárgyaira nézve továbbra is fenntartatnak. — A gyűlés határozatát helyeseljük. Mert szép
dolog ugyan a tanszabadság; de a szabadsággal való
éléshez érett, komoly felfogás is szükséges, mert máskülönben szabadossággá válik. Ezt a komoly, érett felfogást pedig — fájdalom! — mai főiskolai hallgatóinkban nem igen találjuk fel, Valóban szükség van tehát

Angol egyházi szemle.
A kis Skócziában 4 egyetem van. Egyik, az ország
északi részén lévő aberdeeni, most ünnepelte fennállásának 400 éves jubileumát. Nagylelkű adakozók bőkezűsége folytán egyik kollégium számára új, nagyszerű épületet emeltek, a melyet maga a király avatott fel nagy
ünnepségek közepette. Új tiszteletbeli doktorokat is
avattak fel ez ünnepi alkalommal, többek között az
intézet egykori növendékét, Davidson canterburyi érseket, a király orvosát, Carneggiet a skót egyetemek e
dúsgazdag, bőkezű meczenását, a ki néhány évvel ezelőtt
2 millió fontnyi fejedelmi alapítványt tett skót egyetemi
czélokra. Különben is azt hiszem, nem volt soha senki,
a ki közművelődési czélokra oly óriási összegeket adományozott volna, mint Carneggie,

A skót egyetemek mindegyikén van theol. fakultás
a skót presbiteri államegyház tlieologusai részére. Az
egyesült, szabad egyháznak 3 egyetemi városban van
külön theol. kollégiuma.
A skót egyesült egyház nagy válsága immár nemsokára véget ér. A parlament által kiküldött teljhatalmú,
3 tagból álló bizottság serényen dolgozik a vagyon
végleges megosztásán. Az egyesült egyház visszakapja
mindhárom kollégiumát, így a már tényleg átadott edinburghit is, a mely a szép skót főváros legszebb középülete. De köteles theol. képzés czéljára alapjaiból évi
3 ezer fontot íizetni a nemegyesült kisebbségnek és a
közalapokból is aránylagos részt kiadni. Mindezen érzékeny érvágások daczára is a kis egyesült skót szabad
egyház marad továbbra is az aránylag leggazdagabb
egyház az egyesült királyságban, élő hirdetőjeként a
ker. buzgóság szülte csodálatos áldozatkészségnek. Lelkészeinek évi kongruája, fizetésosztaléka a közalapból
150—200 font, a theologiai tanárok fizetése a kollégiumi
alapokból 4—5 száz font. A mult hónapban halt meg
az edinburghi kollégiumnak egyik kiváló, már néhány
év óta nyugalomban élő tanára: dr. Laidlaw János. A
ki közülünk előadásait hallgatta és barátságos, vendégszerető házában — az ottani szokásként — megfordult,
bizonyára hálás kegyelettel emlékezik reá, a ki minket
magyarokat különös jóindulatával tüntetett ki. Nemcsak
mint előadó tanár, hanem mint egyházi szónok is kiváló
volt. Mint a külföldön mindenütt, úgy Skócziában is a
theol. tanárok a gyakorló lelkészek sorából választatnak ; természetesen a theol. tanári fizetések is akként
vannak „rendezve", hogy a professzori állás anyagi szempontból is kívánatosnak tűnik fel a legjobban dotált
lelkészek előtt is. Laidlaw is éveken át volt falusi lelkész. A régi gárdából most már csak egyedül az öreg
„principal" Rainy van életben, a ki egyszersmind az
egyesült egyház vezére.
Sokan emlékeznek közülünk az öreg Baedekerre,
a ki nagy és istenes munka után tért most örök pihenőre. Mintegy 30 évvel ezelőtt kapott engedélyt az orosz
börtönök meglátogatására és apostoli buzgósággal vitte
cl ezeknek sötétjébe az evangéliomi világosságot. Mint
az „Evangelical Alliance" buzgó munkása, többször megfordult a kontinensen és nálunk is. A kik hallották,
tudják, hogy mily megnyerő közvetlenséggel, megragadó
meggyőződéssel hirdette a ker. üdvigazságokat az Úrnak
eme hűséges, fenkölt lelkületű bizonysága.
Az evangéliomi keresztyén szocziális intézmények
hatalmas lánczolatában egyik legkiválóbb helyet a ker.
ifjúsági egyesületek intézménye foglalja el. Ezen, most
már az egész föld kerekségén elterjedt ker. szocziális
intézményt a nemrég elhunyt Sir Williams György alapította és fejlesztette ritka energiával és áldozatkészséggel Angliában nagy nemzeti intézménnyé. Most jelent
meg életrajza. Valóban mi sem lehet tanulságosabb és
építőbb, mint egy ilyen életnek szemlélése, a mely a
keresztyénség megnemesítő, mustármagnyi kezdetből na-

gyokat termelő erejének legékesebben szóló apologiája.
Mint szegény boltosinas kezdte meg pályáját és mint
Anglia egyik legnagyobb kereskedelmi czégének főnöke
halt meg. Még ifjú korában 12 barátját gyűjtötte egybe
szegényes szobájába, a melyben idejüket nemes, ker.
szellemű szórakozással és tanulmányozással töltötték. Ez
volt az ifjúsági egyesület mustármagnyi kezdete. Ma
alig van oly része a földnek, a hol ilyen egyesületek
ne lennének. Hogy különösen nagy városokban ezek
mily jótékony hatással vannak az ifjúságra, az könynyen elképzelhető. A keresztyén ifjúsági egyesületek Angliában interkonfesszionális jellegűek, intéző bizottságaiban, ép úgy, mint a bibliaterjesztő társaságéban,
anglikánok és nonkonformisták egyenlően vannak képviselve. így lett ebből ott az, a miiyenül Williams tervezte, egy nagy nemzeti intézmény. Williams évenként
10 ezer fontot adott ker. ifjúsági egyesületi czélokra.
íme egy7 példája az ottan dívó nagy rendszeres áldozatkészségnek. Ezt az egyszerű kereskedőt nagyjainak
pantheonjába helyezte el annak a nemzetnek kegyelete,
a mely munkájában felismerte és méltányolta a valódi
nemzetfenntartó és megvédő erőt és érdemet. Most méltó
emléket fognak emelni számára. Nem szobrot, hanem a
világkereskedelem góezpontjában, a Cityben egy nagy
központi ifjúsági egyesületi palotát, miután a mostani
központi épület, az Exeter Hall, sok tekintetben czélszerűtlen. A londoni lord mayor és a city nagy kereskedőházai álltak a mozgalom élére és így a szükségelt két
millió korona bizonyára csakhamar összegyűl, miután
ott a kereskedő-házak, nagy üzlettulajdonosok nem tartják kidobott pénznek azt, a melyet a ker. ifjúsági egylet
czéljaira adnak, midőn t. i. gondoskodnak arról, hogy
alkalmazottaik ker. légkörben tölthessék el pihenésre,
szórakozásra szánt idejüket.
Az angol nonkonformisták legnépesebb felekezetét
a kongregaczionálisták alkotják. A régi independens
puritánok ezen utódai most már nem állnak a merev
gyülekezeti elkülönítés álláspontján. Most már az egyes
gyülekezetek egy szervezetbe egyesülve, ú. n. kongregaczionális uniót alkotnak, a mely évenként kétszer
tartja közgyűlését, zsinatját — assembly —. Az • egyiket
rendesen Londonban május hóban, a másikat októberben
felváltva vidéki nagyobb városokban. Az őszi zsinatot
most Wolwerhamptonban tartották, elnöke Jowett lelkész
volt. Mint minden előző gyűlés alkalmával, úgy most is
az adminisztratív ügyek mellett, a ker. kiil- és beimissziói, szocziális ügyek, ifjúsági nevelés, egyházpolitikai kérdések képezték a beható tanácskozások, illetve
szép előadások, tárgyait.
Az angol parlament a nagy szünidő után ismét
összeült, hogy végezze nagy, világra szóló munkáját. Az
érdeklődés most a főrendiház felé irányul, a hol most
tárgyalják az angol társadalmi és egyházi életbe mélyen
belenyúló iskolai törvényt. Az angol felsőházban a konzervatív elemek vannak nagy többségben és így könnyen
elképzelhető, hogy itt nagy ellenzéssel találkozik az
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angol alsóház által már elfogadott radikális törvényjavaslat. A eanterburyi érsek, a manchesteri püspök vezérei e kérdésben az angol felsőházi többségnek. Ez a
körülmény, mint könnyen elképzelhető, nem a legbarátságosabb hangulatra indítja a radikálisokat az anglikán
papság, illetve államegyház iránt. Sokan hangoztatják
már rég ott is a „szétválasztásnak" szükségességét, annyival inkább, mert az anglikán egyházban újabb időben
az exkluzív klerikális szellem kezd uralkodóvá lenni.
Hogy Walesre nézve ez a szótválasztás nem sokára elkövetkezik, azt abból is lehet következtetni, hogy Walesből egyetlen egy konzervatív képviselőt sem küldtek
a parlamentbe ós a walesi radikális, illetve liberális
pártokhoz tartozó képviselők mind egyhangúlag követelik a walesi herczegségben az állam és egyház végleges elválasztását.
P.

IRODALOM.
Theologiai újdonságaink közül különösen e három
emelkedik k i :
Benkö István. Agenda, azaz szertartási beszédek
és imák. A magyar református keresztyén egyház rendtartása szerint. Budapest, 1906. Fekete vászonkötésben
5 korona.
Molnár Albert. Egyházi beszédek, orácziók, imák.
Összegyűjtötte és sajtó alá rendezte Nagy Károly tlieol.
tanár. Tartalmaz 35 beszédet. Ara 3 korona.
Bersier. Egyházi beszédek. Második kötet. Jogosított magyar kiadás. A franczia eredetiből szabadon fordította és részben átdolgozta Szalóczy Pál ev. ref. lelkész. 21 beszéd. Ara 4 kor.
E művek megjelentek ós kaphatók Kókai Lajosnál Budapesten, IV. Károly-utcza 1.

EGYHÁZ.
Lelkészválasztások.A pelsüczi reform, gyülekezet
Busza János hanvai lelkészt, — a hetesi ref. gyülekezet
Szabó Bálint hódmezővásárhelyi segédlelkészt választotta
meg lelkipásztorává.
Esperesválasztás. A budapesti evang. egyházmegye
gyülekezetei, a Scholtz Gusztáv püspökké választatása
folytán megüresedett esperesi tisztségre egyhangúlag
Kacziány Jánost, a fasori templom lelkészét választották
meg. Az új esperest szívesen üdvözöljük.
Lelkészbeiktatás. A magyarosi ref. gyülekezet a
mult hónap 21-én fogadta kebelébe új lelkipásztorát:
Dengél Gézát. Az új lelkészt Ravasz János esperes iktatta
be hivatalába.
Papszentelés. Az erdélyi ref. egyházkerületben
f. hó 11-én, a közgyűléssel kapcsolatban történt meg az
új lelkipásztorok felszentelése, a kolozsvári farkas-utczai
régi templomban. Deésy Gyula esperes imádsága után
dr. Bartók György püspök intézett beszédet a felszentelendőkhöz, a mely után azok letették hivatali esküjüket. A felszenteltek a következők voltak : Bagoly Lajos,
Bálint Ferenez, Biró Dezső, Csiky István, Csutak István,
Dali István, Daróczi Ferenez, Farkas Jenő, Farkas Károly,
Ferenczi Gyula, Imre József, Juhász Elek, Kádár Béla,
Kósa Béla, Köpeczy Károly, Márk Mihály, Márton Árpád,

Máthé Gyula, Megyaszai Mihály, Nagy Domonkos, Nyárádi
László, Pataky Gyula, Simó Gábor, Szabó András, Szabó
Géza, Szabó Gyula, Szabó Sándor, Szathmári Gyula,
Szolga József és Zöld Márton.
Új egyházmegyei algondnokok. Az erdélyi ref.
egyházkerület közgyűlése a dési egyházmegye algondnokává Ferenczi Andrást, a széki egyházmegye algondnokává Barcsai Tamást, a nagyszebeni egyházmegye
algondnokává Szalánczy Jenőt, a kézdi egyházmegye
algondnokává dr. Török Andort választotta meg.
Lelkészi értekezlet. A kaposvár-vidéki ref. lelkészi
kör f. hó 14-én tartotta meg értekezletét Kaposváron.
Az értekezlet a lelkészek tömörülése és az orsz. papi
kongresszus kérdéseivel foglalkozott. Kimondotta, hogy
a kongresszus megtartását szükségesnek ítéli s a kongresszuson magát három tag által képviselteti.
A ref. lelkészek orsz. egyesülete. A f. hó 22-én
folyt le Budapesten az ú. n. református papi kongreszszus, mintegy 60 vidéki lelkész részvételével. A papok
e gyűlése elé, megvalljuk, aggodalommal tekintettünk,
mert igen féltünk attól, hogy azon, az előjelekből ítélve,
szenvedélyes kifakadások fognak történni az egyházi
hivatalos testületek és a világiak ellen. Örömmel konstatáljuk azonban, hogy félelmünk alaptalan volt és az
összegyűltek nemcsak tartózkodtak minden szélsőségtől,
hanem egészen helyes és üdvös dolog kezdeményezőivé
váltak. F. hó 21-én este már előértekezletet tartottak s
ezen a vélemények egészen meghiggadtak és tisztázódtak. A gyűlésen ennek folytán kijelentették, hogy nem
kongresszusnak, hanem csak az orsz. ref. lelkészegyesület előkészítésére hivatott értekezletnek tekintik magukat ; a lelkészegyesület feladatává pedig legelső sorban
az egyház valláserkölcsi belső építését, másodsorban
pedig az egyház és a lelkészek anyagi érdekeinek védelmét tették. A Morvay Ferenez egyházker. tanácsbiró
elnöklete alatt lefolyt értekezlet 12 tagú bizottságot választott, az alapszabályok kidolgozására ós a jövő évben
tartandó egyesületi közgyűlés előkészítésére. Az értekezlet lefolyásáról, lapunk zárta következtében, csak a
jövő héten adhatunk részletes beszámolást.
A tiszáninneni ref. egyházkerület folyó hó 27-én
rendkívüli közgyűlést tart Miskolczon. A gyűlés egyetlen
tárgya az a kérdés leend, hogy elfogadja-e a kerület
a sárospataki főiskola főgimnáziumi tanáraira nézve a
fizetéskiegészítósre felajánlott államsegélyt, vagy n e ?
A szepességi protestánsok pusztulása. Weber
Samu esperes a szepesmegyei lelkészi egyesület ez évi
közgyűlésén figyelemreméltó s eredményeiben elszomorító
felolvasást tartott a szepességi evangélikus gyülekezetek
fogyásáról, összevetette a legutóbbi statisztikai adatokat
az 1826. évi adatokkal. S ebből az összevetésből az
tűnik ki, hogy a szepességi evangélikusok száma nemhogy emelkedett volna, hanem inkább megfogyott 9112
lélekkel. E fogyás okaiképen rámutatott felolvasó legelső sorban is arra, hogy a Szepességen sok középiskola
levén, az ezeken kitanultak elszélednek az ország minden
részébe. E csak látszólagos veszteség mellett azonban
tényleges veszteség okozója az egy-két-gyermek-rendszer és újabban az Amerikába való kivándorlás. E két
utóbbi az, a mi a szepességi evang. gyülekezeteket valóban elsorvasztja. Míg az evangélikusokat körülvevő róm.
kath. tót községekben elég bő a gyermekekben való
istenáldás, addig az evangélikusok alig képesek pótolni
a természetes szaporodás útján a természetes veszteséget.
Az amerikai kivándorlás pedig szintén veszedelmesebb
az evang., mint a r. kath. községekre nézve. Míg ugyanis
a tótság, ha egy kis pénzt szerzett, újból visszatér és itthon

földet szerez, addig az evang. németség, német nyelvtudása és ügyessége révén jobban tudván boldogulni
Amerikában, ott végleg megtelepedik.
Egyházmegyei választások. A tolnai ref. egyházmegye bizottsága f. hó 18-án bontotta fel az üresedésben
volt egyházmegyei tisztségre beadott gyülekezeti szavazatokat. Ezeknek eredményeképen egyházmegyei közpénztárnoknak Szűcs Endre czeczei lelkészt, az egyik
lelkészi tanácsbiróságra Bús Lajos decsi lelkészt, az
újonnan kreált világi tanácsbiróságra Tóth Károly főmérnököt választották meg. A másik lelkészi tanácsbiróságra szűkebb körű szavazás rendeltetett el Dömök Péter
kiérdemült esperes és Szabó Károly alsónyéki lelkész
között.
Konventi tagok. Az erdélyi ref. egyházkerület közgyűlése konventi rendes tagokká, lelkészi részről: Deésy
Gyulát, Kenessey Bélát és Lénárd Józsefet, világi részről : Simó Lajost, Mezei Albertet és Fogarassy Albertet;
póttagokká, lelkészi részről: Bodor Jánost, Nagy Károlyt
és ifj. Péter Károly, világi részről; Bedőházi Jánost,
Kincs Gyulát ós Papp Istvánt választotta meg.
Templomszentelés Mohácson. A mohácsi református templom, melyet 8000 korona költséggel renováltatott a gyülekezet, f. hó 11-én szenteltetett fel ünnepélyesen. A mohácsi református gyülekezet az utóbbi pár
év alatt sok szép jelét adta hithűségének, vallásos buzgóságának s ezzel együttjáró áldozatkészségének. 1900-ban
4000 kor. költséggel temetőjét téglakerítéssel vétette körül.
1904-ben kor. költséggel díszes iskolát és tanítói lakást
építtetett. Ez évben pedig 120 éves templomát 8000
korona költséggel renováltatta, boltívre átalakíttatta. Elismerést érdemlőleg kell felemlíteni, hogy az építkezés
alkalmával felmerült költségek nagy részét nem az egyház pénztárából fedezték a hívek, hanem egyházközségi
közgyűlésen önmagukra vetették ki állami adóforint után
egy koronájával s így megtörtént a legutóbbi építkezés
alkalmával is, hogy némelyik egyháztag 2—300 koronát
is fizetett és senki sem zúgolódott, sőt igen sokan még
felül is fizettek. A felszentelési ünnepélyen Varga Zsigmond lelkész az egyház történetét is felolvasta. Oly változatos, megrázó, megrendítő eseményekben gazdag múltja,
története alig van egy egyháznak is, mint a mohácsinak.
Egyike a legrégibb, de a legnagyobb megpróbáltatásokat
kiállt, legtöbb szenvedéseket átélt egyházainknak a mohácsi. Régiségét mutatja, bizonyítja az egyház birtokában levő drága ereklye, úrvacsorai kehely, melyre e szám
van bevésve: 1570. Négyszáz éven át pusztította ezt az
egyházat kiíl- és belellenség egyaránt. Most a török
dúlta fel házaikat, rombolta le templomaikat, majd a vele
egy városban lakó németek, szerbek, sokaczok háborgatták vallásukért, magyarságukért. Valóban isteni csuda,
hogy e másfél ezer lelket számoló gyülekezet évszázadokon át fenn tudta magát tartani, e többféle felekezet s többféle nemzetiség által lakott városban, annyira,
hogy ma, midőn a különféle felekezetek békében és
egyetértésben élnek a város falai között, az egyház iránt
való szeretet, vallásos buzgóság és áldozatkészség terén
a reformátusokra, mint követendő példákra hivatkoznak
és mutatnak az összes helybeli felekezetek.
A fekete-sárga irigység csak kitört a néppárti
Buzáth Ferenez úrból a kultusztárcza költségvetésének
bizottsági tárgyalása közben, annak láttára, hogy a
költségvetésben csakugyan ott szerepel a 48. XX. végrehajtásaképen a protestáns egyházaknak igért három
millió koronának első részlete. Kegyes szemforgatások
között kijelenté, hogy magának az elvnek keresztülvitele
ellen nincs kifogása, sőt — óh! bámuljatok! — a pro -

testáns egyházak állami segítésének törvény által való
biztosítását is kívánja. Erről a nagy jóindulatról azonban
hamarosan lehullott a kegyeskedő álarcz, a mikor a
segélyt biztosító törvénybe bevétetni kívánta azt a kijelentést is, hogy az állam ezzel a segélynyújtással eleget
tett a 48. XX. törvényezikkből folyó kötelezettségének.
Mert ha ez ki nem jelentetik, akkor a protestánsok
mindig újabb és újabb követelésekkel fognak előállani.
— Persze, perszel Hanem úgy-e bár jó volna a r. kath.
klérusnak az ő tetszése szerint való autonomia, az öszszes alapok szabad kezelésével, a papi és tanítói kongnia állami rendezésével ráadásul ? Buzáth úr és a
néppárt ne forgassa kegyesen szemeit. Mi tudjuk, hogy
mit akarnak. Jóindulatukból azért nem is kérünk.
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iskolai jubileum. A pozsonyi ág. hitv. ev. liczeum
deczember hó 1-én d. e. 10 órakor a nagy templomban
háromszázados fennállásának emlékére ünnepet rendez.
Az emlékünnep alkalmából a licz. tanári kar emlékérmet
veretett, mely az igazgatóságnál rendelhető meg, az ezüstérem 8 koronáért, a bronzérem 3 koronáért. A jövedelmet az Önképzőkör alaptőkéjének gyarapítására fordítják.
A liczeum fentartója, a pozsonyi ág. hitv. evang. egyházközség, fennállásának háromszázados évfordulóját decz.
hó 2-án üli meg ünnepélyes istentisztelettel, mindkét
templomában és rákövetkező egyházközségi közgyűléssel.
Ez alkalomra az egyházközség megíratta történetét magyar
és német nyelven. A kétkötetes műre előjegyzéseket
elfogad az igazgatóság. Az egyház ünnepének napján,
vasárnap délután közebéd lesz. Az intézetnek vidéken
lakó egykori tanítványai szíveskedjenek a liczeumi igazgatóságnak november hó 28-ig tudomására hozni, vájjon
az ünnepségen, illetőleg a közebéden részt ( vesznek-e?
— Az ünnep rendje: 1. „Erős várunk az Úristen" . . .
Bach J. S. átiratában. Énekli a liczeumi vegyeskar. 2.
„Ima". Mondja Holch Ottó, liczeumi tanár. 3. „Üdvözlő
beszéd". Mondja dr. Dobrovits Mátyás, egyházi és iskolai
felügyelő. 4. „Ünnepi beszéd". Mondja
Rirschmann
Nándor, a liczeum igazgatója. 5. „A pozsonyi ág. hitv.
evang ; egyházközség és liczeuma jubileumára". Ünnepi
óda. írta és előadja Albert József, liczeumi tanár. 6.
„Isten dicsérete". Vulpius Menyhérttől. Énekli a liczeumi
vegyeskar. 7. „A liczeum állapota a mult század ötvenes
éveiben". Irta és felolvassa Markusovszky Sámuel, a
liczeum tiszteletbeli igazgatója. 8. „Jóltevők emlékezete",
írta és előadja Bee,ker Jakab, a liczeum VIII. osztályának
tanulója. 9. „Ima és áldás". Mondja Trsztyénszky Ferenez
főesperes. 10. „Isten áld meg a magyart" . . . Énekli a
gyülekezet.
Tanárválasztások. Az erdélyi ref. egyházkerület
közgyűlése a nagyenyedi tanítóképző-intézet pedagógiai
tanszékére és igazgatóságára Fejes Áron székely udvarhelyi ref. kollégiumi tanárt, — a történelem-földrajzi
tanszékre Elekes Viktor eddigi helyettes-tanárt; — a
szászvárosi latin-történeti tanszékre dr. Görög Ferenczet,
— a történelem-földrajzi tanszékre Orbán Gyulát választotta meg.
Gimnázium-felavatás. A szarvasi evangélikus főgimnázium új épületét folyó hó 14-én avatták fel
szép ünnepséggel. A felavatásra az előző napon Szarvasra
érkezett Fábry Sándor békésmegyei főispán és Scholtz
Gusztáv evangélikus püspök. A főispánt dr. Wieland
Sándor főszolgabíró, a püspököt Placskó István evangó-

likus lelkész üdvözölte a pályaudvaron nagy közönség
élén. Délután a püspök a gimnázium épületében, a főispán pedig a községházán tisztelgő küldöttségeket fogadott. A felavatás ünnepélye 14-én délelőtt folyt le.
Reggel kilencz órakor az evangélikus templomban istentisztelet volt. Ott folyt le a felavató-iinnep is. A megnyitó beszédet Haviár Dániel egyházmegyei felügyelő,
országgyűlési képviselő, az ünnepi beszédet pedig Benka
Gyula főgimn. igazgató mondotta. Székely Sándor alkalmi
ódáját Bumph Pál szavalta el, mire az ünnep a Himnusz
éneklésével ért véget. Az ünneplő sokaság azután megtekintette a főgimnázium új épületét, a melynek modern
berendezése mindenkit kielégített. Délben az Árpádszállóban lakoma volt.
Az akadémiai tanárok fizetésrendezése kérdéséhez. Mult számunkban azt írtuk, hogy a pápai ref. theologiai akadémiai tanárok törzsfizetése 4000 K. A mint onnan
értesítenek bennünket, az akadémiai tanárok alapfizetése
ez idő szerint még 3200 korona s csak a legutóbbi egyházkerületi közgyűlés határozta el, hogy a mennyiben a
főgimnáziumi tanárok fizetése államsegéllyel ez összegnél magasabbra emeltetnék, az egyházi törvény rendelkezése folytán, a theologiai tanárok fizetése is megfelelő
összegre emeltessék. E helyreigazításhoz csak azt fűzzük
hozzá, hogy maga a tény czikkünk állítását nem gyen
gíti meg, mert ha még ez idő szerint nem történt is meg
Pápán a theol. tanárok fizetésének az állami akadémiai
tanári fizetések színvonalára való emelése, de már határozatba van foglalva, s miután a gimnáziumi tanárok a
fizetéskiegészítést már biztosan megkapják, a theologiai
tanárok fizetésére vonatkozó határozatot is végre kell
hajtani.
A vasúti kedvezményes jegyek. A Nemzeti Iskola
értesülése szerint a kultuszminiszter meleghangú átiratban kérte fel a kereskedelmi minisztert, hogy a félárú
vasúti kedvezményt terjessze ki a nem állami nyilvános
iskolák tanítóira és tanáraira is. A kereskedelmi miniszter véleményt kért e tárgyban az államvasutak igazgatóságától^ s ez a vélemény a kedvezmény megadását javasolja. Igy került vissza az ügy a kereskedelmi minisztériumba, a hol — a Nemzeti Iskola hite szerint —
nemsokára intézkedni fognak a kedvezmény megadása
tekintetében. — A mi hitünk a közeli siker iránt, megvalljuk, nem ilyen erős. De bár mi csalódnánk és ne a
Nemzeti Iskola! A dolognak különben, előbb vagy utóbb,
csakis ilyen kedvező módon kell megoldatnia; mert lehetetlen és képtelen dolog, hogy a mikor egy hatalmas
státus minden tagja egyenlő szolgálatot teljesít, akkor,
csak azért, mert nem mindnyája működik az állam által
fentartott intézetekben, különböző elbánásban részesüljön.
A tanítók fizetésrendezése. A tanítói javadalmak
emelésére a jövő állami költségvetésbe felvett összegcsekélysége szinte a végletekig elkeserítette a magyar
tanítóságot. Viharos gyűlések zajlottak le és fulmináns
czikkek jelentek meg az utóbbi hetekben; sőt néhány
megye tanítósága egyenesen a szoczialista minta szerint
való szakszervezkedést hozta határozatba. A kultuszminiszter utóbbi kijelentései azonban jelentékenyen enyhítették a szenvedelmeket, úgy hogy a Magyar Tanítók
Országos Bizottságának f. hó 18-án Budapesten megtartott gyűlése, ha zajos volt is, de határozataiban megmaradt a bölcseség korlátai között. Mély aggodalommal
és megdöbbenéssel vették tudomásul a jövő állami költségvetésnek a tanítók fizetésrendezésére vonatkozó propoziczióit s elhatározták, hogy a törvényhozáshoz intézendő
memorandumban kérik a tanítói fizetések rendezését,
azokon az alapokon, a melyeket a Vl-dik egyetemes

tanítói gyűlés megjelölt. A gyűlés után küldöttséget
menesztettek a függetlenségi pártkörbe, hogy a pártot
ügyük támogatására felkérjék. Itt Polónyi Géza igazságügyi miniszter fogadta a küldöttséget és megnyugtatta
őket a felől, hogy a kormány a legnagyobb jóakarattal
törekszik ügyük rendezésére. Ezt a kijelentést maga
gróf Apponyi kultuszminiszter is megtette azóta, részint
a Délmagyarországi Tanítóegyesület küldöttsége előtt,
részint a közoktatásügyi bizottság f. hó 20-dikán tartott
ülésén. A tanítói fizetések rendezésének a kérdése már
majdnem teljesen elő van készítve s annak végrehajtására a kormányt nem kell kényszeríteni. Az állam
pénzügyi egyensúlyának megrenditése nélkül „a jelenlegi pénzügyi helyzet korlátai között is meg lehet tenni
és meg fogunk tenni annyit — mondá — hogy egyrészt
tanítói nyomorról többé beszélni ne lehessen és hogy
tanítóink helyzete az előrehaladottabb európai államok
tanítóiéval összhangba hozassók. Hogy miért történik ez
a tanítókra nézve későbben — bár csak valamivel későbben — mint a többi állami alkalmazottra nézve ?
Erre a kérdésre igen egyszerű a válasz. A többi állami
alkalmazottaknál a kérdés tisztán fizetésrendezési, tehát
pénzügyi kérdés, mely semmiféle más kérdéssel összevegyítve nincs; ezt tehát rövidesen meg lehetett oldani.
Nem úgy a tanítói fizetésrendezés, mert hiszen ez az
utóbbi rendezés, miután annak legnehezebb, számbelileg
legkiadóbb része a nem állami tanítókra esik, elválaszthatatlanul összefügg ama garancziák kérdésével, melyeket a fölemelt segély fejében, sőt ennek megengedhetővé
tétele miatt, állami és nemzeti irányban kell követelnünk
attól az iskolától, a melyet segíteni készülünk. Hogy
pedig ez nem pénzügyi és eddig megoldatlan probléma,
de olyan, a melynek megoldása nélkül a nem állami
tanítók állami fizetésrendezéséhez hozzá nem szabad
nyúlni, azt talán nem szükséges magyarázni. Ez a bonyodalom — nem pedig a tanítók iránt való figyelem
kisebb mértéke — okozta a rövid időre való halasztást."
— A kultuszminiszter ez újabb kijelentése, hisszük,
hogy megnyugtatólag fog hatni, úgy az állami, mint a
nem állami tanítókra.

GYÁSZROVAT.
Laucsek Jónás, nyugalomba vonult evang. espereslelkész, élete 62-dik évében, f. hó 12-én elhunyt Péczelen.
Herepey Károly, a nagyenyedi Bethlen-kollégium
nyugalomba vonult tudós tanára, 90 éves korában, f.
hó 18-án elhunyt. A boldogult egyike volt azoknak a
nagyemlékű embereknek, a kik az 1849-diki romlásból
új életre keltették a híres főiskolát. A szabadságharczban mint hadnagy szolgált. A bujdosás éveit nevelőségben töltve, 1854-ben került Enyedre tanárnak. A fejedelmi iskola szomorú romokban állott akkor. A Benkő-fóle
gyűjtemény kincseit vandál kezek hordták szét; az égett
falak kopáran, reménytelenül meredtek a legyilkolt
város üres utczasorain. Itt kezdődött Herepey teremtő
munkája, életének legdicsőségesebb korszaka. Tanártársaival összegyűjtötte az elszéledt diákcsapatot és új
munkát kezdettek a romok között. Herepey vegytant,
mennyiségtant ós természetrajzot tanított. Demonstráló
eszközöket és tárgyakat maga gyűjtött. Tanítványaival
vagy egyedül bejárta Erdély minden zugát, összegyűjtötte minden ásványát, kőzetét, kövületét. Nyolczezer
darabból álló gyűjtemény hirdeti ma is az ő szorgalmát.
Mind rendszeresen feldolgozva, tudományosan megliatá-

rozva és felállítva saját kezeírásával. A geologiai kutatások közben a felbukkanó régiségek is megragadták
figyelmét és ásatásai a legnagyobb szerencsével jártak.
Ezeknek eredménye lett a kollégium régiség-gyűjteménye,
a mely értékében vetekedik a geológiaival és megbecsül- 1
hetetlen unikumai nem egy külföldi búvárt vonzottak már
Nagyenyedre. Irodalmi munkásságából csak egyetlen kötetet
bocsátott sajtó alá : Alsófehér vármegye geologiai leírását,
a megyének saját kiadású monográfiájában. Folytonosan
fordított, tanult és olvasgatott utolsó napjáig. Kedves
tudománya legújabb felfedezéseit is lázas érdeklődéssel
figyelte mindvégig. Erdemei külső elismertetését a jó
öreg nem érte meg soha; de ő nem is vágyódott erre ;
Az a sok száz meg száz tanítvány, a kik az ő lelkes
előadásából ismerték meg a természet titkait és szépségeit s a kiket az ő atyai szeretete ölelt körül, hálásan
őrzik lelkükben az ő emlékezetét.
Rétyi Antos János, a kecskeméti reform, egyházmegye gondnoka, 1848—49-diki honvéd vezérkari alezredes, élete 88-dik évében, folyó hó 20-án, hosszas szenvedés után elhunyt Abonyban.
Nyugodjanak bókén ! Legyen áldott emlékezetük !

A Richter-féle Horgony-Köépítöszekrények és
Horgony- Hídépítőszekrények. Ha egy játékszerről mondható, hogy a gyermeket komoly gondolkozásra serkenti
ós a szemet és kezet egyaránt képezi, úgy ez bizonyára
a Richter-féle Horgony-Kőépítőszekrényről és az újításként bevezetett Richter féle Hídépítőszekrényről mondható, melyeknek ezen előnyök tulajdoníthatók. A Horgony-Kőépítőszekrény és a Hídépítőszekrény különféle
alakjaival az előbbi faszekrénnyel szemben igazán új
játéknak tekinthetők és már a mindegyik szekrényhez
mellékelt pompás mintalapok egyszerű megtekintése elég
arra, hogy magunk is ugyanazon meggyőződésre jussunk.
Igazán bámulatra méltó, mily nagy és pompás magas-és hídépítmények állíthatók fel már egy aránylag kis szekrénynyel. Tehát valamennyi szülőnek, kik még kétségben
vannak, mit vegyenek ez évben gyermekeiknek karácsonyi
ajándékul, legjobb és legsikerültebb ajándéknak a Horgony-Kőépítőszekrényt és Hídépítőszekrónyt ajánlhatjuk.
Nehogy bevásárlás alkalmával értéktelen utánzatot kapjunk, arra kérünk figyelni, hogy mindegyik valódi Kőépítőszekrény és Hídépítőszekrény a „Horgony" gyári
jeggyel el legyen látva.

KÜLÖNFÉLÉK.

P Á L Y Á Z A T O K .

K é r e l e m , Az év vége felé járunk és mégis
több száz koronánk van hátralékban az előfizetési
díjakból. Lapunk anyagi viszonyai a hátralékokra rászorítanak bennünket; kérjük tehát a már megszolgált díjaknak a kiadóhivatal
czíméré
sürgős beküldését.
Az orvostudománynak világszerte sokatigérő renaissance-át látjuk rohamosan fejlődni egy új gyógymódban, mely egyszerűsége, czélszerűsége és kiváló
sikerei által ma már, mint legbiztosabb és legjobb gyógymód van elismerve. Ez a gyógymód a hemopatia vagyis
vérgyógyítás, mely a képzelhető legszebb gyógyeredményekkel lesz alkalmazva köszvény, görvélykór, asztma,
szív-, vese-, gyomor- és bélbajokban, súlyos idegbántalmak (neurasthenia, paralysis, tabes) és makacs bőrbetegségek eseteiben. A több ezrekre menő gyógyult, mint
lelkes apostol terjeszti ezen gyógymód kiválóságát, mely
eredményeiben tökéletesebb és tartósabb, mint bármely
fürdő vagy intézeti kezelés. Ezen gyógymód megalapítója
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki most kezdi őszi kúráit.
Mindazon betegeknek, kik a fent felsorolt bajok egyikében szenvednek, őszintén ajánljuk ezen orvos tanácsát kikérni, ha a nyár folyamán betegségükből ki nem gyógyultak. Dr. Kovács J. orvos úrnak Budapesten, V. ker.
Yáczi-körút 18. szám, I. em. alatt van a gyógyintézete
(csak bejáró kezelésre), hol naponta 9—1 és 3 - 6 - i g
fogad betegeket, de meghívásra betegeket látogat a fővárosban és vidéken is. Mindazok, kik nyáron ki nem
gyógyultak, el ne mulasszák ezen gyógymódot alkalmazni, mely visszaadja egészségüket.
Egyházi szentedények, úrvacsora-kélyhek, keresztelő kannák és medenczék, borkancsók, oltári gyertyatartókból dús raktárt rendezett be Polgár
Kálmán
budapesti müötvös (üzlete VII. ker., Erzsébet-körút 29.
szám) és az érdeklődő lelkész urak kívánságára stílszerű rajzokkal, tervezetekkel és költségvetéssel díjtalanul szolgál.

Pályázati hirdetmény.
A dunamelléki ref. egyházkerület kecskeméti egyházmegyéjéhez tartozó Nagykörös egyház elhalálozás folytán megüresedett lelkészi állására ezennel pályázat hirdettetik.
Jövedelem, hivatalos becslés szerint, 4405 korona
06 fillér, s így 1- osztályú.
Pályázati határidő 1906. deczember hó 16.
Pályázati kérvények Ádám Kálmán esperes úrhoz
küldendők Tiszavezsenyre.
Kunszentmiklós, 1906. november 17.
Baksay Sándor,
püspök.

Pályázati hirdetés
a hódmezővásárhelyi ref. egyházban két állásra, ú. m.:
1. Anyakönyvvezető egyházi segédlelkészségre. Javadalma évi 1600 korona, az egyházi pénztárból, havi utólagos részletekben, továbbá a régibb lekészek szívességéből és csak az ő hivatali idejökre az anyakönyvi
jövedelem 1 0 % ' a és két szobás lakás, melyből az egyik
szoba hivatalos helyiség s ezt a szükséges bútorral az
egyház látja el; ha nős a segédlelkész, ez esetben a
hivatalos hetyiséget kapja és 400 kor. lakáspénzt. —
Kötelessége: az ó templomi rendes lelkésszel hetenként
váltakozva a lelkészi szolgálatokat és az egyházi anyakönyvvezetést önállóan teljesíteni, a rendes lelkészt, annak
kívánsága szerint, mindennemű hivatalos dolgában helyettesíteni. 3 évről 3 évre választja az egyháztanács, 3 havi
előleges felmondással.
2. Ujtemplomi egyházi segédlelkészségre. Javadalma:
évi 1600 korona és egy kellően bútorozott szoba, mely
hivatalos helyiség is. Kötelessége: az újtemplomi rendes
lelkésszel hetenként váltakozva teljesíteni a lelkészi szolgálatokat; más lelkészek helyettesítése szükség esetében;
továbbá a konfirmandusok előkészítése, hitoktatás legfeljebb heti 6 órán. Három évről 3 évre választja az
egyháztanács, 2 havi előleges felmondással.
Pályázni kívánók ez állások szolgálati szabályzatát
mindenesetre kérjék el az egyházi jegyzőtől s azután

Orgonaépítési

n y ú j t s á k b e alulírotthoz pályázataikat, felszerelve: s z ü letési bizonyítvánnyal, végzett tanulmányukat,
szolgálatukat, egészségi állapotukat igazoló okiratokkal é s h a
nős pályázó : esketési bizonyítvánnyal.
P á l y á z a t i h a t á r i d ő folyó
hó 30. A z á l l á s o k 1 9 0 7 .
január 1-én elfoglalandók.
Hmvásárhely, 1906. nov. 1 2 .
Pap
Imre,
elnöklelkész.
Felelős s z e r k e s z t ő : H a m a r

R i e g e r Ottó
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

Budapest, YIL, Garay-utcza 48.
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Ferenez József-rend lovagja.
A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 30 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását mérsékelt árban elvállalja. — Tervezetek és
raizok kivánatra díjmentesen.

István.

NYILTTÉR.*
Természetes vasmente*

£ U h i o n - f o r r á s
kitiinS hatású
vese-, hólyag-, rheuma-,
éa k ö s x v é n y b á n t a l m a k n á l , T i z e l e t i n e h é z s é g e k n é l , c e u k o r b e t e g s é g e k n é l , a l é g z ő - és e m é s z t é s i s z e r v e k h u r u t a l n á l .

Salvator-forrát igazgatósága Eptrjttms-

műintézet.

Torony-órák

[

palota-, városházi, gyári, laktanya-órák b e r e n d e z é s é t a lege l ő n y ö s e b b e n eszközli

forrás

MÜLLER
M A J E R

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál ós emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és l e g e g é s z s é g e s e b b asztali és borvíz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.

JÁNOS

K A R O L Y

utóda

Budapest, VII., Csömöri-út 5 0 .
Első magyar óragyár gőzerőberendezéssel.

Képes

(Saját ház.)
árjegyzékek, költségjegyzékek ingyen.

Kivánatra telítésnélküll töltést Is szállít a

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán.

Ezen

czégtáblán i s A m i gépeink n e m

merhetők fel azon ü z -

SZT. LUKÁCS-FÜRDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.
T é l i
a

f ü r d ö k ú r a

letek,
egyedül

Szt-Lukács-fürdö igazgatósága Budapest-Budán.
* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk.

ajánlásra.

Csak arra kérünk

árusítiatnak

ügyelni,

eredeti SINGER varró-

S Z E N T - L Ü K Á C S - F Ü R D Ö B E N .

Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszapborogatások, mindennemű thermális-fürdők, vízgyógykezelés,
massage. Lakás é s gondos ellátás. — C s ú a t - , k ö s z v é n y - ,
i d e g - , b ő r b a j o k gyógykezelése é s a téli f ü r d ő k ú r a felől kimerítő prospektust küld ingyen a = = = = =

szorulnak

a melyekben

hogy

kellő

helyen vásároljon.

gépek.

Singer Co. Varrógép Részv. Társ
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16.
Budapest: VII., Kerepe>sl-ut 32.
„
IV., Muzeum-körut 27.
„
V I I , Király-utcza 52.
VI., Teréz-körut 21.
„
II., Fó-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsóbetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz: Széchényi-u. l í
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A bécsi zongorakészítők
első iparszövetkezete.

Harmóniumokaf
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

Legnagyobb gyári raktár

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA

Budapesten,
IV.,Kristóf-tér7.

Budapest, VIII., József-körút 15.

Pianók.

Pianinók.
Tanerőknek

Budapesti igazgató:

Czeczelits János.

s lelké-

Á r j e g y z é k ingyen
szeknek külön százaés bérmentve.
lékengedmény.
Részletfizetés engedélyezve.
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti
állomásig.

1
\ I

Dús választék hangversenyzongorákban angol mechanikával, rövid szalon-, piccolo- é s Mignon-zongorák, pianino
é s harmoniumokban. Zongorakölcsönző-intézet. Zongorahangolások é s javítások pontosan eszközöltetnek.

Gyártelep: Bécs, IV., K l a g b a u m g a s s e

3

f/

- V'^f

Egyházi szentedényeK,
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók,

arany és ezüst éRszereK,
svő-eszközök, china-ezüstdísztárgyak

r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! -^pg

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen é s bérmentve.

POLGÁR KÁLMÁN
műórás és ékszerész

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29.

Van-e már gyermeküknek Horgony-Kőépítőszekrénye ?
Ha igen, akkor ne mulassza el, azonnal a legújabb kőépítőszekrényárjegyzéket lent jegyzett czégtől
bekérni, hogy annak alapján a következő kiegészítőszekrényt kényelmesen kiválaszthassa. Ha azonban gyermekei még nem bírnak egy Horgony-Kőépítőszekrényt,
vagy tévedésből egy „Horgony" védjegynélküli szekrény, azaz egy utánzat birtokában vannak, akkor Önre nézve a legújabb árjegyzék kétszeres fontossággal bír, mert a legpontosabb felvilágosítással szolgál minden egyes

Horgony-Kőépítőszekrényről
és lehetővé teszi Önnek, hogy gyermekei számára a megfelelő nagyságú
szekrényt kényelmesen kiválaszthassa. Mindenesetre azonban saját érdekében tessék megtartani, hogy csak a Horgony jeggyel ellátott szekrény az

egy negyed század óta
jónak bizonyult Richter-féle eredeti gyártmány, minden egyéb kőépítőszekrények csak hamisítványok. A gazdagon illusztrált árjegyzékben a
Horgony-Hídépítőszekrények, Horgony-Rakásijátékok és Golyó-MozaikValódi csak a Horgonnyal!
játékok stb. leírását találjuk.

RICHTER F. AD. és Ta.,
Iroda és raktár:
I., Operngasse

16.
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BECS

O C . O O

cs. és kir. udvari
és k a m . szállítók
Gyár
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xiii/i.

.

(Hietzing).

Rudolstadt, Nürnberg, Ölten, (Svfljcz), Rotterdam,Szt.-Pétervár, New-york.

A ki zenekedvelő, az kérjen árjegyzéket a
híres Imperátor zenélőművekről, beszélőgépekről és H o r g o n y h a n g l e m e z e k r ő ) -
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MAGYAR
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FÉM-ÉS LÁMPAÁRÚGYÁR
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RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.

£

MPSü
.

fermésKtacjoÉnyes

gg^q&VANYOVlZ

Dús választék mindennemű

^

l é g s z e s z , villamos é s petróleumvilágító testekben a l e g e g y s z e rűbb kiviteltől a legpazarabbig.

5T

Király-olaj,
Fémdíszműtárgyak.

|
B

Raktárak Budapesten:

E:

II., Szilágyi Dezső-tér 3.
V., Gizella-tér 1.
VII., E r z s é b e t - k ö r ű t 19.
VIII., Üllőí-út 2. (a Calvintér sarkán).

^

Van szerencsénk értesíteni, hogy most jelent meg a
Révész Bálint által írt, Szoboszlai Pap István által kibocsátott
és legújabban kiváló egyházi írónk, S. Szabó József által átdolgozott kiadása a

^
~

KONFIRMÁCZIÓRA ELŐKÉSZÍTŐ KATÉ-nak.

Vidéken:

^

D e b r e c z e n : Simonffy-utcza.
Kolozsvár: Mátyás király-tér.
P o z s o n y : Lőrinczkapu-utcza 1. sz.

^

legjobb asztali- és üdítő ital.
Kitűnő h a t á s ú n a k bizonyult - k ö h ö g é s n é l ,
gégebajoknál, gyomor- és hólyaghurutnál
X
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Karlsbad

MATTON! H E N R I K

Nagy tiszteletű

Lelkész

ÁRA 3 0

Budapest

úr !

FILLÉR.

hegedű, gordonka,-beillesztése után
sokkal jobb, erősebb és lágyabb
hangot nyer. (Biztos siker.) Hegedűbe l i a i i f f r o k o z i V ' V i ' r e n i l a javítással 4 fit.
Kezesség minden egyes hangszernél.

Ez a hasznos és idvességes tudományra tanító kis könyvecske 1856-ban, tehát ezelőtt épen 50 esztendővel jelent meg
először Debreczenben. A nagynevű szerző halála után bocsátotta közre későbbi kiváló püspök-utódja, az imádságos ajkú
Révész Bálint. Azóta 23 kiadást ért és sok ezer lélek ismerte
meg belőle, rövid foglalatban, a keresztyén vallás igazságait.
Ötven esztendő nag37 idő Igaz, a Krisztus tudománya
tegnap ós ma ugyanaz és mindörökké ugyanaz lészen. E kis
könyv tartalma tehát, mely a Krisztus tudományáról szól, nem
változott meg De igenis nagyot haladt szép magyar nyelvünk
csinosságban, erőben és hangzatosságban. Ehhez képest kellett
a kátét átdolgozni, új alakba öltöztetni, a mely fontos munkával S. Szabó József, debreczeni kollégiumi tanár urat bíztuk
meg, a ki igyekezett a kátét a tanulásra könnyebbé tenni;
végül itt-ott, főként az első részben, hiányait pótolni. Lényegében azonban a káté maradt a régi. Minden t. lelkész, tanító
és katechéta úr meggyőződhetik róla, ha e könyvet növendékeinek megszerzi, hogy ennél egyszerűbb, áttekinthetőbb, világosabb és tartalmilag iiifogástalanabb kontirmácziói káté magyar
nyelven ez idő szerint nem létezik. Teljesen a 12 éves gyermek
felfogásához van alkalmazva, s az evangéliomi igazságokat olyan
könnyű és érthető módon adja elő, úgy hogy azokat a kevésbé
tehetséges gyermek is felfoghatja és megtanulhatja. Gondunk
volt arra is, hogy a káté külsőképen is megfeleljen az iskolai
legszigorúbb követelményeknek. Szóval mindenképen arra törekedtünk, hogy az átdolgozott kátéval oly könyvecskét adjunk
a t. lelkész, katechéta és tanító urak kezébe, a mellyel meg
lesznek elégedve ós a melynek segítségével teljes sikerrel végezhetik a konűrmácziói oktatást.
Tisztelettel kérjük Nagytiszteletüségedet, hogy ezen kitűnő könyvecskét a hatósága alá tartozó iskolákban a növendékekkel megvétetni kegyeskedjék. Bevezetés esetén 10% engedményt nyujtunk a bolti árból. A könyvecske minden rendes
könyvkereskedés útján is beszerezhető.
Debreczen, 1906. oktober hóban.
Kiváló tisztelettel

Legnagyobb gyár és raktár

Telegdi K. Lajos Utóda
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A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol,
önmagának zeng dicséretet. 65 írttól minden árban kapható.

Eiso magyar villamos erőre berendezett hangszargyár,

STOWASSER J.*"""*
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek szállítója.

Budapest II., Lánczhíd-utcza 5.
Továbbá ajnnl.p s a j á t gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes
húros-. vonj-- 8 filvó-hcngszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett.

Hangíokozó-gependalTSeí

Eperjessy István

Saját találmányú (R, á k ó c / , i)
tárogató: általánosan elismert
legjobb, mely tökéletes solo
hangszerré általam konstruáltatok. Iskolával 30 forinttól
feljebb.
Az összes hangszerek javítása különleges, szakszerű pontossággal,
jutányos árban ; kezesség minden
egyes hangszernél.
Árjegyzék minden egyes hangszerről külön, kívánatra bérmentve küldetik.

Kivitel nagyban és kicsinyben.
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PROTESTÁNS
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP

Hirdetési díjak:
Két hasábos egész oldal . . . .
Fél oldal
Negyed oldal
Nyolczad oldal

40
20
10
5

kor.
kor.
kor.
kor.

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő:
H A M A R ISTVÁN.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a hová a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendők.

M e g j e l e n i k m i n d e n vasárnap.*
Előfizetési ára :
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 fillér.
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A lelkészek mellékfoglalkozásai.
II.
Legideálisabb állapot az volna, hogy a lelkész egyébbel egyáltalán ne foglalkoznék, csak
a mi a hivatása. Hirdesse az igét alkalmas és
alkalmatlan időben. „A tudatlanokat tanítsa, az
erőtleneket Erősítse, intse, buzdítsa A lágymelegeket, Kötözgesse bé a sérelmes Sziveknek sebeit,
Oszlassa, űzze a félelmes Lelkek kétségeit", —
mint lelkészbeigtatási énekünk (235. dics. 4. v.)
oly szépen és igazán mondja. De hogy mindezt
tehesse, magát folyton képeznie kell. Holtáig kell
tanulnia. Mert a mit a theologiáról magával hoz,
az csak keret, kellő tartalom nélkül.
Nem csak theologiai dolgokkal, de tisztába
kell jönnie lehetőleg minden, a korszellemet mozgató kérdéssel. Olvasnia kell minden irányban és
az olvasottakat fel kell dolgoznia elmélkedés útján.
Gyakorolnia kell a cura pastoralist. Kezét,
mint az orvosnak, folyton a társadalmi és egyházi
életnek mintegy az literén kell tartania, hogy megérezzen minden rendetlen érverést.
Hát tagadhatatlan, hogy egész ember legyen,
aki mindezeket elvégzi.
Ez az elmélet. Ez volna az ideális állapot.
Meg kell azonban vallanunk, hogy a lelkész
ezt az ideális állapotot szerencsétlen egyházi berendezkedésünk folytán alig közelítheti meg. Lehetséges-e, hogy a lelkész csak lelkészi teendőinek
végzésével, önképzéssel és cura pastoralissal foglalkozzék? E kérdésre nehéz szatírát nem írni.
A legtöbb falusi lelkésznek, ha csekélyke
fizetéséből meg akar élni, gazdálkodnia kell. És
pedig belterjes gazdálkodást kell folytatnia hivatali földjein, ha lépést akar tartani a mértföldes
léptekkel haladó igényekkel. Ezért folytonos felügyeletet és utánjárást igénylő szőlőgazdaságot

folytat az egyik, kereskedelmi növényeket termel
a másik, vagy kerti veteményeit öntözi — sokszor a tulajdon verejtékével — a harmadik. Végeznie kell irodai munkáját. Adót kivetni, beszedésénél közreműködni, kurátori számadást készíteni
rendes foglalkozásai közé van sorozva. Ha ideje
engedi, olvasna szívesen, csak volna mit. Nincs,
csak lesz parochiális könyvtár. Meg kell elégednie
napilapjával. Részt kell vennie a politikai életben.
Ezt különösen megköveteli tőle a nép. Mert különben a gályarabok utóda — hazaáruló. Azt
akarja a nép, hogy a politikában papja vezesse.
De oda, a hova menni akar. Vezeti is ám sok
helyen a nyáj a pásztort.
A faluban a legmagasabb intelligencziát többnyire a lelkész képviseli. Társadalmi, közgazdasági téren intelligencziáját nem nélkülözhetni. Olvasókör, szövetkezet, gazdasági, segély- vagy egyéb
egylet közreműködése nélkül létre alig jöhet. Szellemi tőkéjét közre kell bocsátania. Még jó, ha
néhol valamit kamatoz is.
És íme előáll egy csomó mellékfoglalkozása.
Hátha még egyházmegyéje is megtiszteli egy kis
adminisztraczionális tennivalóval. Lesz p o. esperes. Ez már nem is annyira mellék-, mint főfoglalkozás, mert egész embert kiván. Vagy jegyzővé
választja, vagy pénztárát bízza rá a traktus. Nagyobb egyházainkban a több irodai munka és
közigazgatási teendő, meg a sok s jobbára csak
gépiesen végezhető külső funkczió veszi el önképzésre és cura pastoralisra szükséges idejét. Városokban némelyik lelkész heti 16—30 órán vallást
tanít. — Közép- és felsőiskolákat fentartó egyházaink lelkésze meg akár egyebet se tegyen, mint
elnököljön. Presbitériumban, igazgató-tanácsban,
iskolaszékben, bizottságokban, vizsgákon.
Mintha hiba volna a fődologban. Nekem úgy
tetszik, hogy a lelkészek eddig is el voltak fog-

lalva olyan teendőkkel, melyeket noha senki sem
kifogásol, valóságos mellékfoglalkozások, melyeknél sokkalta előbbrevaló teendőik volnának. Valósággal tehermentesíteni kellene őket, hogy kezeiket
az eke szarvára vethessék és szánthassanak új
szántást. Mert közigazgatással, funkcziók gépies
végzésével még a hitélet mélyítésére mit se tettünk.
Jövedelmünket szaporító belterjes gazdálkodásunkkal csak magunknak vetünk, aratunk.
Pedig fenyegeti állásunkat, egyházunkat, híveink hitét, lelkét egy rém, mely előtt szepegve
tétlenül állunk, egy kérdés — a szocziális kérdés,
mellyel végre le kell számolnunk. A cura pastoralisnak és a belmissziónak jórészt ezen kérdések
megoldására kell irányulniok. De előbb, vagy akár
a tovább el nem odázható munkával párhuzamosan — tehermentesítenünk kell lelkészeinket.
Legyen a lelkésznek mindenütt tisztességes
megélhetésre elegendő készpénzfizetése. A földbirtokot kezelje az egyház. Szabaduljon fel az a sok
idő, mi eddig a gazdálkodásra lett fordítva. Ne
engedjük, hogy a lelkész adókivetés és beszedés
közben jöjjön érintkezésbe népével, mert ebből az
érintkezésből összeütközés lesz. Gondoskodjék az
egyházegyetem jól berendezett parochiális könyvtárról és így adja a lelkész kezébe az önképzés
eszközeit. A nép pedig ne várjon politikai vezetést papjától. De a lelkész se ambiczionálj a a
népszerűségnek bizonytalan értékű babérait a politikai mezőkön.
Nem hiszem, hogy valahol a világon az egyházi közigazgatás annyira szétágazó, bürokratikus
legyen, mint nálunk. Kezdve a püspökségtől, valamennyi egyházi tisztségünk — hivatal. Üres formákkal, hiábavaló, időrabló firkával. Ha valahol,
nálunk ugyancsak szükség volna a közigazgatás
egyszerűsítésére. Ha másként nem, úgy, hogy a
közigazgatási tisztviselők mentessenek fel parochiális kötelmeiktől. Mert ez a két úrnak szolgálni
akarás merő képtelenség. Önmagunkat csaljuk
meg, ha azt hisszük, hogy ez lehetséges.
A nagy gyülekezetek osztassanak fel parochiális körökre. A hol a vallástanítás külön egy
egész embert igényel, ott adassék az egy egész
ember kezébe. Es akkor szólhatunk azokról a
mellékfoglalkozásokról, melyek miatt br. Bánffy
Dezső főgondnok egyházát a züllés útján látja.
Akkor beszélhetünk arról, hogy lehet-e a lelkésznek olyan mellékfoglalkozása, melyet a nélkül
elvégezhet, hogy abból a hitéletet kár érné, az
egyházat a züllés veszedelme fenyegetné.
Szerintem a lelkész elsőrendű teendője a szolgálat (diakonia), melyre példát mutatott a betegeket gyógyító, az ezrek éhségét csillapító, a
tanítványai lábait mosó Úr Jézus Krisztus. A jó
pásztor, ki életét adta az ő juhaiért, ki bábozás

nélkül elhagyta 99 juhát, hogy felkeresse s visszahozza az eltévelyedett századikat. Kövessük Mesterünket ebben a diakoniában s találunk beteget
is, éhezőt is, eltévedt juhot is.
Lehetetlen, hogy a lelkész észre ne vette
volna a társadalom kóros állapotát. Az a görcsös
rángatózás, mely szemünk előtt folyik, az a láz,
mely olykor mindent romba dönteni kész kitörésekben jelentkezik, mutatja, hogy temérdek kórcsira gyötri az emberiséget. A szocziális kérdések
és követelések áradata nyomul a fennálló rend
ellen. Emberi jogok védelmének zászlaja alatt a
kapitalizmus ellen folyik a harcz és a kizsákmányoló tőke szoczializálását, valamint az osztályérdekek szolgálatában álló tekintély elvének rombadöntését tűzi ki czélul.
Nem kell megijednünk, akármilyen lármával
és erőszakkal tör is czélja felé. Marx összeomlási
elmélete ma már a szürke theoriák ködébe halványodott. Felforgató tanai ott, hol már a nálunk
csak most kezdődő harczot megvívták, egészen
szelíd alakot öltöttek az angol Trade Union-ökben
és a német Bernstein opportunus, kiegyenlítést
kereső elveiben. Ott már nem a felforgatás a jelszó, hanem ez: Elérni minden elérhetőt a fennálló
rend keretében, a proletariátus javára.
Ezen elv mellé oda kell állaniok az evangéliomi egyház lelkészeinek. Szolgálatról — diakonia
— van szó. Emberi jogok védelme, fejlesztése,
betegek gyógyítása, ezerek jóltartása, eltévedt
gondolkozás visszavezérlése az evangéliom igazságaihoz és szeretetéhez, -— kell-e szebb feladat
egy lelkipásztor számára?
Álljon a népjóléti intézmények élére. Adja
oda szellemi tőkéjét azoknak, a kik e nélkül szűkölködnek. Szervezze őket és tömörítse egyletekbe,
szövetkezetekbe; járjon közbe bérletek és parczellázások tekintetében, s az egyesülésben rejlő erővel
igyekezzék betegeket gyógyítani, ezreket jóltartani, mindeneknek szolgálva használni, mint jó
pásztor az őrizetére bízott nyájnak. Es be fogja
látni, hogy a belmisszió apja, Vichern igazat mond,
mikor azt állítja, hogy az érintett szocziális feladatok végezése egyike a belmisszió leghatékonyabb eszközének. Hogy miért, mi módon? ez egy
külön fejtegetést kiván.
Ezek az altruisztikus mellékfoglalkozások
azok, melyeket nem csak megengedhetőknek tartunk, de a korszellemet megértve, végezendőknek
ítélünk. Ebben a munkában díjazást is elfogadhat
a lelkész, de ezt a díjazást senki sem fogja tőle
irigyelni, senki nem hányja szemére, mert nem
önzésből dolgozik s mert munkájának csak egy
része van megfizetve.
Ellenben ne üljön be tisztán nyerészkedésre
alakult vállalat vezető székébe, mert szemben

találja m a g á v a l a kapitalizmus ellen küzdők egész
táborát, közte a saját tulajdon híveit. Ne legyen
postamester, mert hiába menti m a g á t ráutaltságával, főfoglalkozását sine c u r á n a k f o g j á k tekinteni,
az érte felvett lelkészi fizetést m e g nem szolgáltn a k , őt m a g á t m e g kizsákmányolónak minősítik.
E g y b e n pedig idejét olyasmivel tölti, a miből
egyedül m a g á n a k van haszna. N e vállalkozzék
ügynökösködésre, k e r ü l j e az üzleteket. A pártpolitikát is h a g y j a azokra, k i k n e k nem árt, h a
a n n a k s a r a r u h á j o k r a fröccsen. A papi palástról
ezt a sarat sohasem lehet tisztára lemosni. Hirdessen, tanúsítson igaz hazaszeretetet, de ne pártpolitikát, és a k k o r nem f o g j á k a g á l y a r a b o k utódait — h a z a á r u l ó k n a k mondani, h a a politikai
szélkakas fordul egyet.
H a ezeket figyelembe véve dolgozik a lelkész, nem züllés, ele örvendetes fellendülés vár az
egyházra. Közhasznú életével példát mutat, önzetlen működésével bizalmat kelt m a g a és az általa
hirdetett igék iránt, nemcsak, hanem észrevétlenül
elkészíti a t a l a j t azok befogadására. E g y b e n pedig
résen lesz, hogy konkoly ne v e g y ü l j ö n : a hazátlan és hitetlen internationale konkolya, a tiszta
búza közé.
Arany

Gusztáv.

Még egyszer a felszabaduló pénzösszegekről.
Sajnálom, hogy a 46-dik számban megjelent czikkemet a tisztelt szerkesztő úr félreértette és hogy
engem Sedivy kartárssal egy kalap alá vett, holott ő
vele csak annyiban eveztem egy hajóban, hogy a theol.
tanári fizetés mostani felemelését elleneztem s az ellen
tiltakoztam ; de egy nemes czélból, azon rendkívül fontos
okból, hogy egyházainkat jobban segélyezhessük s vállaikról a közigazgatás súlyos és gyűlölt terhét levehesstik.
Sem a papságnak, sem magamnak nem kértem semmit.
Könnyen kivehető, hogy czikkemnek ez az alaphangja.
A t. szerkesztő úr nemcsak hogy meg nem dicsér
igyekezetemért, de még nem is szól egy szót se e tárgyról, nyilván nem ismeri azt a nagy nyomorúságot, melyben eklézsiáinak nagy része sínylődik. Sőt még sértő
szándékkal is vádol. Sérteni senkit nem akartam, nem
is szokásom, mert tudom, hogy a sértegetések a közéletben a figyelmet a tárgyról a személyekre terelik.
Épen ezért nem fordultam véleményemmel politikai laphoz, hanem itt maradtam magunk között, hogy vitánk
személyeskedéssé ne fajuljon el. A tények felsorolását

pedig senki sem mondhatja személyeskedésnek. Annál
kevésbbé, mert ezekben még tévedtem is. Ugyanis
theol. tanáraink fizetését a két hóval ezelőtt tartott kerületi gyűlés — mint magánúton értesültem, mert a
jegyzőkönyv még nem jött meg, a Referens pedig e
lapban nem közölte — 400 koronával felemelte azon
12 ezer koronából, mellyel az idén az évi államsegély
emelkedett. Ha e tényt czikkem megírásakor tudtam
volna, bizonyára kérni fogtam volna a szerkesztő urat:
kedves tanár úr, csak négy hete, hogy emelték a fizetését, szíveskedjék, legalább egy kis ideig, nem szólni e
tárgyról !
Ne tessék pedig azt gondolni, hogy csak ketten
vagyunk, a kik ez ellen felszólaltunk. Az evangélikusok
legutóbbi konventjén nem kisebb ember, mint Veres
József esperes kelt ki a theologiai tanárok fizetésének
majdnem évenként megújuló rendezése, azaz emelése
ellen. Leszavaztatott; mert a többség ma még ott is
azt vallja, hogy az anyaszentegyház épületének felső,
magasabb részeit, a miket a világ lát, kell erősíteni s
díszíteni, nem azt, a mit mi, kisebbség, hogy t, i. minden
tehetségünkkel az alapot kell először jól megerősíteni,
aztán majd jöhet rá szép, modern épület.
Kétségtelen, hogy az alapot az egyes egyházak
képezik. Ezek pedig, legalább nagy részben, a folyton
fokozódó szükségletek terhe alatt anyagilag erőtlenednek,
pusztulnak. A pusztulást a kivándorlás még gyorsítja.
Nem az volna-e a kötelességünk, hogy ezeken segítsünk,
hogy a züllést megállítsuk, sőt virágzást teremtsünk ?! De
a mai egyházpolitika még mindig rakja a terhet az alapot
képező egyházak vállaira. Itt-ott húzódozva, bátortalanul
ugyan, mint pl. Tiszántúl, hol legutóbb a parókhiális
könyvtár csekély, csak 10 kor., terhét sem merték még
most az egyházakra ráróni. De ne örvendezzetek egyházak ! Sorsotokat ki nem kerülhetitek; fizetnetek kell
mindig és mindenért! Eddig is ezt cselekedtétek, miért
zúgolódnátok hát!
Én azonban úgy vélem, hogy ennek a rendszernek
végét kell szakítani. Volt ennek értelme addig, míg teljesen önerőnkre voltunk utalva. Bármily terhes volt is,
meg kellett erőnket feszítenünk, a szent ügyért. De ma,
a mikor pl. a mi kerületünk édes hazánktól 85 ezer K.
segélyt kap egy évre, nem -sérthet senkit az óhajtás,
hogy az egyházakról, valamennyiről, vegyük le a közigazgatás terhét, a szűkölködő s létükért küzdő egyházakat pedig jobban gyámolítsuk, mint eddig történt.
A majdan felszabaduló pénzösszegeket én e nemes czélra,
ezen igazán építő munkára kértem. Azt hiszem, épen
úgy jogom van erre, mint joga volt Hamar úrnak az ő
indítványa megtételére.

Gavora és Hausner Srf^ir

Elmúlt két éve, hogy e lapban s egyházmegyei
gyűlésünkön hangoztattam, hogy kerületünk tetemesen
felemelt államsegélyét első sorban arra fordítsuk, hogy
törüljük el az egyházak által a traktusra és kerületre
fizetendő járulékokat. Itt, K.-Somogyban, minden egyház
fizet minden lélek után a kerületre 5, a traktusra 6 fill.
adót. Ehhez még annyi aprólékos jön fizetnivaló, hogy
pl. az 587 lelket számláló kapolyi egyház a folyó évben
fizetett 79 kor. 62 fillért. Gondoljunk most a tizszer, sőt
százszor akkora gyülekezetre és az általa fizetendő
járulékokra! És ez mind csak azért, hogy közigazgatják !
Az eszme nem az enyém. A két prot. egyház
által a kormányhoz több évvel ezelőtt beadott memorandum, mely a maga nemében valódi remekmű, a közigazg.
adó eltörlését kimondja. Azóta a kerületi államsegély
többször emeltetett, ma kétszer annyinál is több, mint
volt a memorandum előtt. Most is emeltetett — ha jól
értesültem — 12 ezer koronával. A szeptemberben tartott ker. gyűlés szépen elosztotta ezt a pénzt, emelte a
püspöki, theol. tanári fizetést stb., de — sajnos — a
11 filléres adónak az eltörlése, vagy legalább kevesbítése senkinek eszébe nem jutott, senki e végett fel
nem szólalt. És a szegény egyházak segélyezésére is
csak a régi gyakorlat szerint gurultak a koronák,
300, 200, vagy épen csak 100 korona.
Hamar úr bemutatott költségvetésére — bár kongruás szemüvegen át nézve férne szó az 1600 koronás
lakáshoz, az életbiztosításhoz, a mindennapi husevéshez
stb. — csak azt mondom, hogy ne menjen a prot. papi
pályára az, a ki a szegénységet nem bírja ki s kevésből
nem tud megélni. Épen azért nem írhatom alá, hogy
egy papi jellegű theol. tanárt 6—7 ezer korona fizetés
„még a súlyosabb gondok nélkül való megélhetésre sem
képesíti".
A theol. tanárok pályázását lelkészi állásokra a
t. szerkesztő úr bizonyára jobban tudhatja. Mikor én
erről szóltam, a nagy s a mult század 2-dik felének tán
legnagyobb prédikátorára, Gerok Károlyra gondoltam,
a ki pályáját a tübingai theol. seminariumban tanítással
kezdte, de 3 évi ott működés után a gyakorló lelkészségre ment át.
Itt az ideje, hogy végezzek. Azt kértem a múltkor
és azt kérem most is, hogy a felszabaduló pénzösszegeket ne osszuk szét egyes személyek közt, hanem
fordítsuk oda, a hol legnagyobb a szükség: 1. törüljük
el a gyűlölt közigazgatási adót és 2. segítsük jobban
a szegény eklézsiákat!
Turi Károly,
kapolyi
*

*

lelkész.

*

A fentebbiekre a következőket jegyzem meg:
Azt a törekvést, hogy az államsegélyekkel a szegény gyülekezetek terhein könnyítsünk, egészen helyesnek
és dicséretesnek tartom. Magam is sürgettem ezt számtalanszor e lap hasábjain. Nem tévesztettem ezt szem elől
akkor sem, a mikor az újabban nyerendő 3 milliós állam-

segély folytán, a közigazgatási terhek csökkentésére eddig
fordított s fokozatosan felszabadulandó államsegély-összegekre, mint olyanokra mutattam reá, a melyekből az akadémiai tanárok fizetését rendezni lehetne. Hiszen az a 3 év
alatt folyósítandó 3 millió korona épen azért adatik, hogy
— a lelkészi nyugdíjintézet megteremtésén kivül — a közigazgatásiadóterhek levétessenek a gyülekezetek vállairól s
egyházi adóterheik is az elviselhetőség mértékéig csökkentessenek. A mit tehát Turi Károly és mindnyájan óhajtunk
e tekintetben, 3 év múlva majdnem teljesen megvalósul,
s enek következtében a rendes évi államsegélyből oly
összegek szabadulnak fel, a melyeket az egyház más
szükségletek fedezésére fordíthat. Ilyen az akadémiai
tanárok fizetésének rendezése is, a többek között. A
jogakadémiai tanárokról, úgy látszik, már nem is lesz
szükséges gondoskodni, mert gondoskodik róluk az állam.
A theol. tanárok fizetésének rendezésére azonban az
egyház az államtól nem kérhet, vagy ha kérne, sem kapna.
A rendezést tehát csak belkörűleg lehet keresztül vinni.
S ha azt keressük, hogy miből? — nem mutathatunk
reá másra, mint a felszabadulandó államsegély-összegekre.
Hogy nem hirdette ország-világnak a gyűlési Referens, hogy a budapesti theol. tanárok újból 400—400
kor. pótlékot kaptak, annak egyszerű oka csak az, hogy
az a pótlék, a korábban adott 400 koronával együtt,
csak bizonytalan, csak ideiglenes valami, a mit a kerület
bármikor elvonhat, ha jónak látja. Ezek a pótlékok sem
véglegesítve nincsenek, sem a nyugdíjba nem számíttatnak; velük dicsekedni, vagy felettük örvendezni tehát
bizony nem lehet.
Hogy Veress József esperes az evang. egyetemes
gyűlésen felpanaszolta, hogy a theol. tanárok mindig
kérnek, az tény; a viszonyokat ismerve azonban ez nem
a theol. tanárok telhetetlenségét, hanem csak azt bizonyítja, hogy nem tudnak fizetésükből tisztességesen és
nagyobb gondok nélkül megélni ott sem.
Hogy ne menjen papi pályára, a ki a szegénységet
nem bírja s kevésből nem tud megélni, ezt könnyű leírni a papirosra, csakhogy az élet bizonyos követelményekkel mégis előáll, a melyek elől ki nem térhetünk,
részint mert kenyérrel is él az ember, részint pedig mivel
állása noblesse obiige kötelezettségekkel jár. Javakban
való dúskálásra épen nem vágyakozunk, csupán annak
a bibliai elvnek az érvényesítését kívánjuk, a mely azt
mondja, hogy méltó a munkás a maga jutalmára. Ha
ezt az elvet elismeri állam, egyház és társadalom a
többi munkásokra nézve s igyekszik azt a fizetések
és a munkabérek javítása által meg is valósítani, akkor,
azt hiszem, hogy a kapzsiság, a nagyzás minden gyanúja
nélkül, a theol. tanárok is kérhetik magukra nézve az elv
alkalmazását, különösen pedig úgy és olyan módon, hogy
az az egyházra semmi újabb terhet nem ró.
H. I.

ISKOLAÜGY.
Viszonválasz és végszó az akadémiai
tanárok fízetésjavítása ügyében.
E lap hasábjain folytatom és fejezem be a polémiát,
mivel itt emelt szót Hamar István úr fizetésük javításának ügyében, a melyre én kerületünk egyházi lapjában
tettem megjegyzést. Hamar úr, az időközben más oldalról is jelentkezett ellenvéleménnyel szemben, az ő álláspontjuk védelmére síkra szállott s minden áron igyekszik meggyőzni az egyházi közvéleményt helyzetük
javításának elodázhatlanságáról.
Az erről közzétett részletes apologiáját nem hagyhatom szó nélkül, első sorban azért, hogy állásfoglalásom
félreértett intenczióját kimutassam; azután pedig Hamar
úrnak — lehet, hogy jóhiszemű, de több helyen túlzott —
argumentumait' valódi értékére leszállítsam, s végiil
— mivel a méltányossággal tisztában vagyunk — a kérdésnek időszerűtlenségét pozitiv tényekkel bizonyítsam.
A mire okom nem volt és nincs is: a személyeskedés vagy animozitás ellen tiltakozom! Igaz, hogy helytelenítő, sőt elítélő, de tárgyilagos kritikát írtam a fizetésjavítás óhaja ellen. Hogy ezt személyes élűnek látják
és minősítik a tanár urak: a dolog természetében rejlik,
mert hiszen a vita tárgya személyes érdekükkel s anyagi
előnyeikkel azonos, s ebbe van beleszólásunk nekünk is,
bármennyire igaz legyen, hogy bajukat első sorban ők
érzik ; azért mi is megtudjuk azt ítélni, kivált ha saját
helyzetünkkel vetjük egybe s nem az állami színvonalt
vesszük irányadónak! Ily nézőpontból állítjuk visszásnak
és helytelennek a követelést, ezért vagyunk e kérdésben ellenfelek, de nem ellenségek, a mint Hamar úr
gondolja.
•>
Sorra veszem most már az argumentumokat, melyekkel Hamar úr ki akarja mutatni igényeik jogosultságát.
A jó lelkészképzést hangsúlyozza első sorban is,
a mi csakugyan fontos egyházi érdek; de ehhez mint
junktimot állítja oda a tanári fizetések magasságát; ha
ez eléri az állami színvonalt, akkor rendben van minden,
biztosítva a jó papképzés, ellenesetben pedig hiányos.
Hát az kétségtelen, hogy kötelességet, teendőt lehet
nagyon jól, lehet lanyhán ós lehet rosszul is végezni s
igen sok téren láthatjuk is, hogy a milyen a jutalom,
olyan a munka; de ha már rólunk van szó, vagy épen
tanárokról: lehetetlen a munkásság mértékét a fizetés
nagyságához szabni! Ha valódi hivatás, nemes hajlam
s a munkakör szeretete állítja arra a helyre, akkor bizony
egyedül csak a lelkiismeret, lelkesedés, ambiczió lesznek rugói a sáfárkodásnak, nem pedig a jutalomnak, a
javadalmazásnak a normálisnál, a szükségesnél magasabb
fokozatai. A jó papképzés ettől nem függhet, azon másik
természetes oknál fogva sem, mert a jó munka itt még
nem jelenti egyúttal a sikert is! A fazekas tetszés szerint
alakíthatja az agyagmasszát; de a jó papképzés nem
csupán a tanároktól függ; miniszteri fizetés mellett sem

fognának kiváló eredményt elérni, lia kezeik alá véletlenül oly növendékek kerülnek, a kik kenyérkeresetből
választották pályájokat. 1
A mi most már a mellékfoglalkozásokat illeti, különösen pedig az egyházi tisztségeket és megbízatásokat:
velem együtt igen sokaknak az a meggyőződése, hogy
azokat távolról sem mellékjövedelemszerzés, mint inkább
azon ambiczióból keresik és vállalják, hogy az egyházkormányzatba befolyást nyerjenek s arra irányítólag hassanak, — sokszor az egyházi közvélemény ellenére is !
Ez pedig nem helyes és nem nekik való, mert hivatásuktól, ha nem is idegen, de messzebb eső téren űzött
ambiczió. Igazolom konkrét dolgokkal! Sass Béla debreczeni theol. tanár úr a zsinatnak is, konventnek is
jegyzője; az üléseken jelenléte, oda- és visszautazása
másfél év leforgása alatt körülbelül 100 napi távolléttel
járt. Kenessey Béla, egykori kedves tanárom, a közalap
sokágú, temérdek munkát igénylő totum-facja, az erdélyi
egyházkerület főjegyzője, igazgató-tanácsosa, a theol.
fakultás igazgatója, az évek óta folyó adóstatisztika összegyűjtője, rendezője, a lelkészi nyugdíjintézet nagyarányú
előmunkálatainak készítője, tulajdonképen pedig theol.
tanár. Néni jogos kérdés-e, hogy miképen tudtak — csak
a fizikai időre gondolva — ezen tisztségekkel és megbízatásokkal agyonhalmozott férfiak, minden kiválóságuk
mellett is, eredeti hivatásuknak megfelelni? Azt ne higyje
ugyan senki egy perczig is, hogy a mellékjövedelem
szüksége vagy előnye itt szerepet játszik, mert állami
színvonalú fizetés mellett sem volna máskép! 2
Turi Károly említette — csupán B. Pap István
esetét hozva fel — hogy jó javadalmazási! lelkészi állásról ment el tanárnak. Ugyanezt tették Nagy Béla, Nóvák
Lajos, Nagy Károly, Molnár Albert, Pokoly József, Kecskeméthy István, Csizmadia Lajos, Thury Etele, Erőss
Lajos, — nem vonom kétségbe, hogy igazi hivatásérzetből, de bizonyára számot vetettek a külső helyzettel is.
Az igaz, hogy Mitrovits Gyula, Petri Elek, Szabó Aladár,
TíidŐs István viszont a tanári kathedráról távoztak
gyakorló-lelkészeknek; de ne feledjük, — ha már az
anyagi helyzetet is kombináljuk — hogy pesti, debreczeni,
miskolczi parókhia nem minden bokorban terem! Attól
még igen sokáig nem kell tartanunk, hogy a theol. tanári
állásokra hirdetett pályázatok meddők maradnak ; a kongnia színvonalának igen nagyot kellene emelkedni, hogy
ez bekövetkezzék! 3
Nem tartom irányadónak azt sem, a mit állítólag
a kultuszminiszter és államtitkára a prot. jogtanárok küldöttségének kijelentett vagy megígért, esetleg be is vált.
A jógi szakoktatás az egyháztól már távolabb álló s
inkább állami érdek és feladat s bizony nagy gavallérság az állam irányában, hogy egyházunk e czímén is
helyette tekintélyes áldozatot hoz, a mit nem honorál
még azzal sem, hogy más téren könnyítene helyzetünkön!
Jogtanárainkra nézve már teljesen akczeptálom azt, hogy
vagy feladni a jogakadémiákat, vagy állami színvonalra
emelni, mert a jogtanár előtt igen sok más, magasabb,
a

kecsegtetőbb pálya nyitva áll; a kiválóbb erőket szívesen
átveszi az állam, vagy kereshetnek fényesebb helyzetet
is magoknak; de a theol. tanárok számára nagyon szűk
a magasabb pályatér, talán ujjainkon elszámlálhatjuk
azt a kevés lelkészi stallumot, a mellyel nagyobb javadalmazás jár. Ezt a körülményt nagyon is figyelembe
kellene venniök, a midőn folyton csak az állami szinvonalt emlegetik. 4 Ok velünk együtt az egyház szolgái,
tehát csak ebben a körben nézzenek szét egy kissé;
a tanítók és lelkészek javadalmazásával állítsák arányba
a magokét és rögtön kitűnik, hogy a felszabaduló segélyforrásokra kiknek lehet első sorban igényük s hogy
melyik testület helyzetének javítása az időszerű! Kezdő
fizetésük már magasabb, mint a lelkészek 90 százalékáé ;
a magasabb fokozatba lépéssel és a korpótlékkal pedig
igen szép summára emelkedik, a milyenről nekünk álmodozni sem lehet ; holott ha a fáradozást, elfoglaltságot,
holtig tanulást tekintjük — nem panaszképen mondom —
de mi reánk esik a nagyobb rész! 5
Foglalkoznom kell most már — Hamar urat nyomon
követve — a drágasági mizériákkal, melyeket ő csak
Budapest szomorú privilégiumának tart s azt hiszi, hogy
a provincziákon gyöngy az élet! Hát vegye tudomásul,
hogy mi épen az ellenkezőt képzeljük, de ennek azután
van is alapja! Mert a ruházati czikkek határozottan
olcsóbbak Budapesten, az élelmiszereknek is legalább
5 0 % _ a Kőbányáról, a pesti hengermalmokból és a vásárcsarnokokból kerül ide, a szállítás ós nyerészkedés jutalékával megtoldva. Mi nagyon örülünk annak, hogy
Lichtmann- és egyéb szabó-czégek 25—30 koronáért jó
öltözetet készítenek, Agulárék 8 — 10 koronáért elsőrangú
lábbelit; a „Kalap-király" szintén jutányos és jó árút
küld; de nem vágyakozunk 80 koronás öltöny, 120 koronás szalonruha, 18 koronás lábbeli s egyéb pazar
toilettek után. A gyümölcs, zöldség, főzelék, liszt, zsír
itt is vásárcsarnoki, sőt részben magasabb árakon kapható; a nyers terményeit értékesítő polgár a budapesti
árfolyamra apellál. Es ez így van a szélrózsa minden
irányában, nemcsak itt, a Szvatopluk maradékai között, de
a Hortobágy tövében is ! Falun pedig, ha olcsóbb is valamivel az élet, de a gyermektaníttatás — kivált ha többről van szó — nem az édes, de a súlyos, elviselhetlen
gondok közé tartozik, s ez a városiakra legfeljebb a
tandíjfizetés czímén n e h e z e d i k . E g y é b k é n t Hamar úr
költségvetésében — bármily ideális vagy reálisnak hirdeti is — igen sok redukálandó tétel van. Az a tanár,
kit a deficzit réme fenyeget s a ki megszívleli az „ Arany
mondást: „Földi ember kevéssel beéri, vágyait ha kevesebbre méri, — az meg fog elégedni nem 1600, de 800
koronás lakással, olcsóbb cseléddel s nem az „udvari"
szállítók, hanem szerényebb czégek ruházati czikkeivel;
kedves életpárja pedig kezébe veszi a főzőkanalat, tűt,
czérnát, ollót, utána néz a bevásárló cselédnek és hatalmasan redukálja azokat a magas színvonalon álló tételeket, a melyek között egy életbiztosítási díjfizetés is
szerepel, mint ..ideális" ós „reális" tétel, melynek ana-

lógiájára talán épen ily bátorsággal bizonyos részvényvagy értékpapirvásárlások évi esedéke is beilleszthető,
hogy annál nagyobb legyen a „deficzit". Hamar úr oly
művésziesen eltüntette az egész fizetést, mint — teszem
azt — Chronos az ő fiait; de mi egy kissé máskép parczelláznók azt, a 4, 5, 6 ezer úri numerus mellett nem
adnánk helyet a deficzitnek 17
Mi lenne egy kongruás papból, kinek alig harmadrésznyi a jövedelme, de szükségletei, kevés különbséggel,
ugyanazok? Azt talán senki sem mondhatja, hogy vidéken a pénznek háromszoros értéke volna? Egyformán
érint hát bennünket a nagy drágaság és a kinek kevesebb eszköz van a kezében azzal megküzdeni, úgy hiszem,
hogy első sorban arra nézve lesz időszerű a helyzetjavítás. íme a tanítók mozgalmukkal hihetőleg czélt érnek,
kezdőfizetésük annyi lesz, mint a lelkészi kongrua, a
magasabb fokozatok és korpótlékkal majd hogy nem
megkétszereződik, s bekövetkezik az a fonák helyzet,
hogy a mi javadalmazásunk színvonala alatta marad a
tanítókénak; nemde, tragikomikus dolog ? 8
De legyen bár így, van a mi érdekünknél elébb
való is! Közös bizottságunk szerény számítással 6 millió
szükségletet mutatott ki felemelt kongrua nélkül és kapunk
3 milliót; lesz tehát minden felszabaduló fillérnek száz,
meg száz helye. Utalok csupán közalapunk missziói
segélyforrásainak nyomorúságos voltára; évek óta egy
fillérrel sem gyarapodott, a szükséglet azonban országszerte meghatványozva jelentkezik. Erősen exponált
helyeken alakult missziói egyházaink szűk imaházakban,
bérelt helyiségekben húzódnak meg, a lelkészek fizikai
ideje nem elegendő a hitoktatás ellátására, egyik-másik
helyen harmadfélszáz növendékkel vesződnek s nincs
mód egy katecheta beállítására; másutt meg a missziói
terület nagysága, a hívek szótszórtsága, nagy költséggel
járó gondozása, igen számos helyen a misszió teljes
szervezetlensége, a lekötött segélyek felszabadulását
nehezen váró és sürgősen megoldandó kérdések, a melyek
nekünk s még inkább a theol. tanároknak türelmet, várakozást parancsolnak s az életviszonyokkal megalkudni
kényszerítenek! 9
Ennyit az időszerűségről. A mi pedig a méltányosságot illeti: Őszintén mondom, hogy ha fedezetünk volna,
készséggel megadandónak tartanám a kivánt javítást még
ma — nem is holnap! 10
Nvitra.
Sedivy László,
ref. lelkész.
*

*
*

A fentebbi válaszra röviden csak a következőket
jegyzem meg:
Ad 1., 2., 3. Sedivy úr félremagyarázza a theol.
tanárok jó javadalmazása és a jó lelkészképzés viszonyát
illető szavaimat. Úgy szeretné azokat elcsavarni, hogy
az tűnjék ki belőlük, mintha én egyedül csak a fizetés
állami színvonalától tenném függővé a jó lelkészképzést.
Szavaim ilyen elcsavarása ellen tiltakoznom kell. Én
csupán arra mutattam reá, hogy addig, míg maga a

fizetés nem biztosítja a tisztességes és nagyobb anyagi
gondok nélkül való megélhetést s így a theol. tanárok
mellékkeresetekre vannak utalva, lehetetlen, hogy minden
idejöket, összes szellemi erejöket kizárólag tanári hivatásuk betöltésére fordítsák — s ennek csak a lelkészképzés és a theol. tudomány vallja kárát. Továbbá arra,
hogy a míg a tanári fizetések megfelelően rendezve nem
lesznek, addig nem igen érheti el az egyház azt, hogy
theol. katedráira a legkiválóbb erőket állítsa be, — s
ennek megint csak a lelkészképzés és a theol. tudomány
vallja kárát. Ezek elemi igazságok, a melyeket bizonyítgatni felesleges. Hogy a theol. tanárokat csak az
ambiczió hajtja mellékfoglalkozás és javadalmazással
járó egyházi tisztségek vállalására, s hogy ebben a tekintetben a fizetésrendezés sem hozna változást, •— abban
nagyon csalódik Sedivy úr. Én is, meg többi kollegáim
is, szívesen lemondanánk minden mellékfoglalkozásról,
csak lehetne s élnénk kizárólag tanári hivatásunknak.
Ad 4. és 10. Vesse össze e kettő alatt elmondottakat bárki is és meggyőződhetik Sedivy úr „őszinte"
jóindulatáról. 0 a fizetósrendezés szükséges voltát teljesen akczeptálja a jogtanárokra nézve, mert hiszen azok,
ha tisztességesen megélni nem tudnak, otthagyják intézeteinket és jobban javadalmazott állásokat kereshetnek.
Ám a theol. tanároknak ehhez nem igen van módjuk,
elég tehát nekik a kisebb fizetés is! Ezt az „őszinte"
jóindulatot köszönjük; de nem kérünk belőle!
Ad 5. és 8. Legyen meggyőződve Sedivy úr, hogy
egyetlenegy theol. tanár sem olyan „őszinte'' jóindulattal
viseltetik a lelkészek és tanítók helyzetének javítása
iránt, mint a milyennel ő viseltetik a mi ügyünk iránt;
hanem valóban őszintén kívánják, hogy a lelkészek és
tanítók megnyerjék a kvalifikácziójuknak, állásuknak,
hivatásuk fontosságának megfelelő javadalmazást. A mi
pedig a fáradozást, a holtig tanulást illeti, talán mégis
van valami különbség a gyakorló-lelkész és a tudománynyal folyton haladni köteles theol. tanár között I
Ad 6. Summa summarum, Sediyv L. úr bebizonyítja,
hogy a falusi ós a fővárosi megélhetés költségei egy
színvonalon állanak. Ez már valóban „művészies". A mi
a „pazar toilettek" dolgát illeti, már csak megenged
Sedivy L. úr annyi „fényűzést", hogy a theol. tanárok
általában s a budapestiek különösen, ne Lichtmann-féle
25—30 koronás rongyokban járjanak az anyaszentegyház nagyobb dicsőségére, hanem legyen nekik legalább
egy öltözet tisztességes ruhájuk s egy pár olyan czipőjük is, a melyiknek nem dől ki az oldala egy hónapi
viselés után !
Ad 7. Legyen meggyőződve Sedivy L. úr, hogy a
theol. tanárok feleségei nem a kereveten heverésznek,
hanem a főzőkanalat is forgatják és gondos, takarékos
asszonyokképeu utána néznek a háztartásnak és a cselédnek is. Ahhoz a művészethez azonban valóban nem értenek, hogy mindent fele áron vegyenek meg, mint a hogy
más vásárol. Hogy pedig lakjunk 800 koronás lakásban,
ha 1600 koronás nem telik, ezt könnyű ajánlani a

3—4—5 szobás falusi parókhiákból; de nem lehet megtenni a fővárosban, a hol ma 800 koronáért csak két,
szobának nevezett lyukat adnak, de nem egy akadémiai
tanárt megillető lakást. Olyan „őszinte" jóindulat ez
megint Sedivy úrtól, mint az egyszeri miniszteré, a ki
az előtte panaszkodó tanítók küldöttségének csak azt
felelte, hogy ha húsra nem telik, egyenek krumplit. Az
életbiztosítási tétel pedig nem a deficzit kimutatliatása
kedvéért, hanem a kényszerítő szükség miatt kerül bele
a költségvetésbe. Belekerül pedig azon egyszerű oknál
fogva, mert a theol. tanári nyugdíjalap, legalább Budapesten, 10 évi tagság előtt nem ad nyugdíjat; annak a
tanárnak tehát, a ki lelkészi vagy tanári szolgálati éveinek a beszámítása nélkül kezdi meg hivatalát, gondolnia
kell arra az eshetőségre is, hogy 10 esztendő előtt érheti
halál vagy munkaképtelenség s hogy — miután fizetéséből tőkét nem gyűjthet — maga vagy hátramaradt
családja ne a koldústarisznyát legyen kénytelen nyakába
akasztania.
Ad 9. Az itt említett hiányokat a theol. tanárok is
nagyon jól tudják. Az orvoslásra szükséges összegeket
nem is akarják mind a saját zsebjiikbe tömni; hanem
csak azt kívánják, a mit a német példaszó így fejez ki:
Leben und leben lassen.
H. I.

KÖNYVISMERTETÉS.
S z e m e l v é n y e k a Margit-legendából. írta Bartha József.
Budapest, Szent-István-Társulat, 1905. Kis 8-ad rét. 81 lap.

A Margit-legendáról igen sokszor volt már szó irodalmunkban. Legújabban Bartha József adott ki belőle
bő szemelvényt, megtoldva közleményeit két ívnyi bevezetéssel, a melyben B. Margit életrajza, a szentté avatására tett előkészületek, a magyar Margit - legenda
forrásai, keletkezése, története, fontossága és nyelve
részesülnek többé-kevósbbé sikerült tárgyalásban.
E fejtegetések többnyire az ismert nyomokon haladnak : Yolf és Fraknói eredményeit közlik s mindössze
néhány pontban mondanak „újságot". Ilyen újság, hogy
a magyar legenda 1409 előtt nem keletkezhetett, a mit
Bartha abból gyanít, hogy a legendaíró már nem tudta
azt a helyet, hol Margit teste a temetés előtt feküdt.
Ez a dolog ugyanis, mondja Bartha, onnan magyarázandó,
hogy a szigeti Boldogasszony egyházát 1409-ben részben átépítették s az illető helyet valószínűleg gyökeresen
átalakították.
Sokkal merészebb Barthának az az állítása, hogy
a magyar változat írója az 1276-diki jegyzőkönyvön kivül
valószínűleg Garinus 1340-diki bővebb szövegéből merített, úgy hogy művét szinte Garinus „szabad fordításának tarthatnók". Ez a nézet teljességgel alaptalan. Igenis,
a magyar író ismerte és használta Bertholdus de Bosant
jegyzőkönyvének szövegét; de nem használta Garinust,
a kivel csak annyiban érintkezik, a mennyiben mindketten
a rotulusokat kompilálták és fordítgatták. A magyar író

előtt a jegyzőkönyvön kivül egy más, Garinusnál régibb
latin legenda szövege feküdt: Fráter János magister
ordinis-é, a melyet utóbb Jorg Walter dominikánus németre fordított. Ez a német fordítás megvan a müncheni
kir. könyvtárban, s ha Bartha látta volna, könnyen meggyőződhetik, hogy a magyar életrajznak ama tetemes
részei, melyeket a tanúvallomások jegyzőkönyvéből magyarázni nem lehet, egytől-egyig, csaknem szórói-szóra
előfordulnak János mester szövegében; mi több: a magyar
legenda maga is ismeri János mestert és rávall forrására,
mikor a 87. lapon amaz övről beszél, melyet Margit az
atyja és István herczeg háborúskodása alkalmából a
kolostorban nevelt sündisznók bőréből csináltatott. „Ez
gyenyerőségnek r u h á j á t . . . szerzet mestere, Fráter János
és egyéb sok vén Fráterek látták ez szent szűznek halála után, az sororok ezt titkon az Frátereknek megmutatván. Mert aznak előtte, míg szent Margit asszon élt,
senki ez dologról semmit nem tudott ez három személytől megválva" stb. A megfelelő hely ott van János-Jorgék
legendájának 8. fejezete végén s így hangzik : „Dise
kleider vnd gerten der disciplin hab ich pruder hans
ein meister prediger ordens vnd andere . . . prüder nach
irem abgang gesehen. vormals west nymant von der hertickait der seligen dinerin gotz. denn alléin drey person".
— Másfelől kortárs voltát maga János is hangsúlyozza
müve bevezetésében, írván, hogy: „alz wir daz mer gesehen den gehört habén, tragten wir in gedeclitnisz",
úgy hogy ezen a nyomon elindulva, János mesterhez
sem lett volna különös mesterség közelebb férkőzni.
Nem áll tehát, a mit Fraknói a „Monumenta Romana
Episcopatns Vesprimiensis" I. köt. CIV. lapján mond,
hogy János mesternek se korát, se nemzetségét nem
ismerjük; sem az, hogy János műve, mint Bartha véli,
„Garinus-féle legendák nyomán jött létre", mivel „erre
vall egész beosztása" (! ?).
A kis munka egyébként nagy hűséggel ragaszkodik
Fraknóihoz és Volf bevezetéséhez, kivévén ismét azt a
helyet, hol a magyar legenda természetét akarja meghatározni. Volf szerint a magyar szöveget az író szabadon fogalmazta ; Bartha szerint „legendánk szövege főbb
vonásaiban szabad fordítás, vagy talán inkább átdolgozás", holott a kompilátor, a hol csak tehette, legendázó
ősi szokás szerint, rendesen szava ejtésében is forrásaihoz alkalmazkodott. Az is tévedés tehát, hogy — például —
a jegyzőkönyv a magyar változatnak „csupán forrrása
volt" s Ráskayék szövege „egyébként önálló fogalmazás", vagy hogy „Margit szűz életrajzában és a csodák
elbeszéléseiben is több helyen olyan lendületes részleteket találunk, a melyek sokkal szabadabbak és szabatosabb menetűek, hogysem azon kor nehézkes fordításai
közé sorozhatnók".
Semmi kétség, ifjúsági olvasókönyvektől nem lehet
követelni, hogy a tudományt előbbre mozdítsák ! de a mit
Bartha írt, azt a tanúvallomások jegyzőkönyvének, a
páderborni variánsnak, Ranzanusnak és az Acta Sanctorum Boll.-nak ismeretével egy monográfiában jobban is

meg lehetett volna írni, s a dolgot csak súlyosbítja az
a körülmény, hogy a legendának ez a merőben hibás
felfogása épen az ifjúság részére szánt dolgozatban látott
napvilágot.
Horváth Cyrill.

BELFÖLD.
A Ref. Lelkészegyesület előkészítése.
Hónapok óta már erős agitáczió folyt a Magyar
Szóban a lelkészi kongresszus megtartása iránt. Az agitáczió erős volt; de a kongresszus összealkottatása s
feladatai felől a legkülönbözőbb vélemények nyilvánultak, s nem egyszer olyanok, a melyek méltán aggodalomba ejthettek közülünk sokakat. Némely felszólaló
czikkében erős hangon nyert kifejeződést a hivatalos
egyházi hatóságok eljárásával való elégedetlenség; másokban a világi elem domináns szereplése miatt való
panasz, úgy hogy méltán félni lehetett attól, ho'gy ha a
kongresszus megtartatik, zavart támaszt az egyház belső
életében, a helyett, hogy annak hasznára válnék.
Eredendő hibájaként tűnt fel a mozgalomnak, hogy
nem volt gazdája, nem volt szervezője. A czikkezők,
több esetben álnév alatt, csak a magok nevében szóltak, de így, egységes, czéltudatos vezetés nélkül a mozgalom nemcsak szétfolyóvá, hanem bizonyos mértékben
gyanússá is vált.
Lapunk két izben is nyilvánította véleményét a
mozgalom felől, s úgy látszik, nem is eredmény nélkül,
mert az utóbbi hetekben a kezdetben csak a lelkészek
anyagi bajait és a világi elem által való elnyomattatását panaszló hangokba mind erősebben vegyültek olyan
hangok is, a melyek legelső sorban az egyház életének
belső, valláserkölcsi megerősítését sürgették s az anyagi
kérdéseket csak a második sorba kívánták állítani.
E kedvezőbb fordulat daczára is elég komoly aggodalommal tekintettünk a november 22-dikére Budapestre
Összehívott kongresszus elé. Aggódtunk, hogy vájjon a
higgadtabb és körültekintőbb felfogás hívei lesznek-e
többségben, vagy pedig az ellenkező véleményűek? S
aggódtunk, hogy vájjon a kongresszus vezetése olyan
kézbe kerül-e, a mely elég erős lesz, bölcseséggel és
higgadtsággal kellő határok között tartani az esetleg
hevesebben megnyilatkozó szenvedélyeket?
Mint már mult heti számunkban örömmel jeleztük,
aggodalmaink nem teljesültek, s a konferenczia végeredményében egy olyan eszme megtestesítósét mondotta
ki, a melyet csak helyeselni és támogatni lehet. A szerencsés lefolyás után is azonban, visszaemlékezve a
tárgyalások rendszertelenségére ós döczögősségére, annyit
meg kell mondanunk, hogy kár volt oly nagyon sietni
a konferenczia megtartásával. Elő kellett volna azt jobban készíteni, külsőleg is, belsőleg is, s akkor el lehetett volna érni, hogy a konferenczia ne csak elvi természetű kijelentésekre szorítkozzék, hanem már valami
érdemleges munkát is végezzen.
No de ha a vége jó, minden jó ! Én sem hánytorgatoin tovább az előzményeket, hanem csak a jó
eredményt tekintem és hálás elismeréssel adózom a
megjelent lelkészek többségének, azért a bölcs higgadtságért, a mellyel nemcsak hogy nem engedték magokat
veszedelmes szélsőségekbe ragadtatni, hanem jobb belátásra és megfontolásra vezetvén még a vérmesebbeket

is, ió eredményt hozták ki a veszedelmesnek látszott
mozgalomból.
A „kongresszus"-ra — nevezzük egyelőre még
így — a vidékről 41 ref. és 3 evang. lelkész jött fel
a fővárosba, részint saját személyében, részint papi
értekezletek képviseletében. A megjelentek már 21-én
este előértekezletre jöttek össze. Ennek megtartása igen
bölcs dolog volt, mert ezen higgadtak meg hosszas vita
után a vélemények s nyert a mozgalom olyan irányt, a
melyben áldásává lehet egyházi életünknek. Itt merültek
fel a higgadtabbak lelkében az aggodalmak a tekintetben, hogy a nem valamely hivatalos testület, hanem
csak egy politikai napilap és egy álnevű lelkész (Kálvinista pap
100) által összehívott lelkészek tekinthetik-e
magokat az összes papság képviselőinek ? minősíthetik-e
tanácskozásukat kongresszusnak ? hozhatnak-e érdemleges határozatokat ? tehetnek-e lépéseket akár az egyházi
főhatóságoknál, akár a kormánynál? stb. S ezek az
aggodalmak — és pedig jogos aggodalmak — megülték
még a hevesebbek lelkét is s visszariasztották őket
attól, hogy pusztán csak az elkeseredés által vezettessék
magokat.
A 22-én délelőtt 10 órakor egy Andrássy-úti vendéglő külön termében megnyitott értekezleten örvendetesen meglátszott az előértekezlet higgasztó hatása, s
ha néha-néha megcsendült is egy-egy élesebb hang, a
túlnyomó nagy többség higgadtsága soha sem engedte
azt az értekezlet alaptónusává válni.
Az értekezletet, a melyen a vidéki lelkészeken
kivül részt vettek Hamar István és B. Pap István theol.
tanárok, Petri Elek budapesti lelkész és a theol. akadémia növendékei, mint korelnök, Vargha László alsónémedi (Dunamellék) lelkész nyitotta meg s korjegyzőknek
Kájel István őszödi és Keresztes Gyula kaposmérői lelkészeket kérvén fel, a tárgyalás alapjául felolvastatta
a Seregély Dezső somogy-hatvani, valamint az előértekezlet által a tanácskozások czímére és feladatára nézve
beterjesztett indítványokat.
Mindkét indítványban a legfontosabb volt első sorban is az, hogy a megjelentek ne tekintsék magokat
az összes papság képviselőinek, ne nevezzék tanácskozásukat kongresszusnak, hanem csak előkészítő értekezletnek, mely egy, az összes papságot magába Ölelő s
legelső sorban az egyház belső valláserkölcsi erősítését,
azután pedig a lelkészek szellemi és anyagi érdekeinek
biztosítását czélzó szövetkezés megteremtésére irányul.
Seregély Dezső indítványa e szövetkezés czímét is függőben kívánta hagyni; az előértekezlet néhány tagja
által beterjesztett indítvány pedig czímül ezt ajánlottá:
„Magyarországi Református Lelkészegyesület".
A beterjesztett indítványok felett megindulván a
vita, Benedek Pál (Kíiküllő-Széplak) és Tass Jenő (Vadász) a lelkészi kongresszus czím megállapítása érdekében szólaltak fel. Morvay Ferencz (Nagyváty) és Oroszy
Jenő (Nógrád-Verőcze) felszólalásai után azonban nagy
szótöbbséggel kimondták, hogy magokat nem lelkészi
kongresszusnak, hanem csak a Magyarországi Reform.
Lelkészegyesületet előkészítő értekezletnek tekintik és
az egyesület czélját s feladatát illetőleg csak elvi természetű kijelentésekre szorítkoznak.
Ilyen értelemben megalakultnak jelentvén ki magát
az értekezlet, elnökévé Mo'rvay Ferencz nagyvátvi lelkészt s egyházkerületi tanácsbirót, jegyzőivé dr. Székely
József szentmártonkátai ós Birtha József lévai lelkészeket választotta meg.
A lelkészegyesület feladatai felett a vita a két
indítvány alapján indult meg, ezeket azonban nem sokára

felváltotta a dr. Székely József által beterjesztett indítvány, a mely lényegében egyezett a két előbbivel s
csupán a feladatok kijelölésében volt preczizebb. Ez az
indítvány a következőleg hangzott:
„Mondja ki az értekezlet, hogy egy országos református lelkészi egyesület megalakítását szükségesnek
tartja; e végből egy 12 tagú bizottságot küld ki az
egyesület alapszabályainak s majdan az alakuló gyűlésnek előkészítésére. E bizottságnak az irányelveket a
következőkben szabja meg:
1. az egyesület czélja a lelkészeknek egy szerves
testületté való egyesítése által az egyháznak valláserkölcsi és anyagi felvirágozását munkálni, az egyháztársadalmi munka felkarolásával;
2. a lelkészek különös érdekeik védelmezése, s
ezzel kapcsolatosan az 1848. XX. t.-cz. alkalmas módon
való végrehajtására törekedni;
3. az egyesület czéljainak munkálásában az egyházi hatóságok támogatását tartja szem előtt s azokkal
karöltve halad;
4. a lelkészegylet évenként összejövetelt, kongresszust tart s karöltve fontosabb esetekben együtt
halad a többi lelkészegyesületekkel."
Kiss József esperes (Pápa), a javaslathoz szólván,
a legmelegebben üdvözölte a lelkészegyesület eszméjét.
A lelkészek ilyen természetű tömörülésére égető szükség
van. Hivatalos egyházi hatóságaink gyűléseit az adminisztráczió foglalja el s azok a kérdések, a melyek a hitélet erősítésére, az egyház belső valláserkölcsi életének
nemesítésére, az egyházat belsőleg fenyegető veszedelmek elhárítására vonatkoznak, szőnyegre nem kerülnek.
E tekintetben még az egyházmegyei és a kerületi értekezletek sem kielégítők, mert nincs egy olyan szerv, a
mely a részerőket összefoglalná és a munkának egységes
irányt adna. Tekintsünk csak a r. kath. országos gyűlésekre, azoknak sok ágra oszló s becsülésre méltó
munkálkodásaira, s beláthatjuk, hogy mi mennyire hátra
maradtunk. Sokan előítélettel viseltettek a mozgalom
iránt, mivel a 48. XX. végrehajtását is követelte. Az
egyesületnek azonban nem ez a legelső és legfőbb feladata, hanem az egyház belső és külső építése. A 48.
XX. végrehajtása, a mennyiben az fokozatosan megtörténik, nem fog örökké czélképen szerepelni; addig azonban, a inig a végrehajtás megfelelőleg megtörténik,
nagyon is szükséges a kérdést folytonosan felszínen
tartani.
Mohácsy Lajos gergelyi evang. lelkésznek amaz
indítványát, hogy a ref. lelkészegyesület hívja fel az
evang. lelkészegyesületet időnként közös prot. lelkészi
értekezletek tartására, köztetszéssel elfogadták.
Gsia Kálmán (Etéd), Keresztes Gyula (Kaposmérő),
Seregély Dezső (S.-Hatvan) és Oroszy Jenő (N.-Verőcze)
hozzászólásai után az értekezlet változatlanul elfogadta
Székely József indítványának első pontját, annyival is
inkább, mivel Seregély a maga indítványát egész terjedelmében visszavonta.
Az első ponttal kapcsolatban Csia Kálmán az egyesület feladatául kívánta kitűzetni a ref. és az evang.
testvéregyházak 1917-ben való uniálásának előkészítését
is. Az értekezlet azonban nem tette ezt az utópisztikus
indítványt magáévá, hanem mindössze csak azt mondotta ki kívánatosnak, hogy a reformáczió négyszázados
emlékünnepélyét a két testvér-egyház együtt ülje meg.
A második pont tárgyalásánál Benedek Pál határozottan kifejezni óhajtotta, hogy a lelkészegyesület sürgeti a lelkészek törzsfizetésének 2400 koronában megállapítását, öt ízben 200—200 koronás korpótlékának

megadatását és a lelkészi nyugdíjintézetnek oly módon
való szervezését, hogy minden lelkész 35 évi szolgálat
után teljes fizetésével mehessen nyugdíjba.
Jezerniczky Dániel a kaposvári lelkészi kör határozati javaslatát terjesztette elő, a melynek első pontja
a lelkészeknek egyesületbe tömörülését, másodika a 48.
XX.-nak az autonomia épségben tartása mellett való
végrehajtását, a harmadikban pedig az egyház belső
életét emésztő bűnök ellen való erélyes harcz kimondását foglalta magában.
Birtha József lévai lelkész a 48. XX. végrehajtása tekintetében az evang. egyetemes gyűlés álláspontját ajánlotta az értekezlet figyelmébe.
Benedek Pál, Kiss József, Birtha József és Barsy
Sándor hozzászólásai után az értekezlet változatlanul
elfogadta ugyan a javaslat 2-dik pontját, de kimondotta,
hogy a kormány által megajánlott 3 millió koronával a
48. XX. t.-czikket teljesen végrehajtottnak nem tekinti,
hanem annak olyan végrehajtását sürgeti, a mely, az
autonomia épségben maradása mellett, törvény által
biztosított dotáczió alakjában, az egyháznak önerejéből
nem viselhető összes egyházi és iskolai szükségletei
fedezését biztosítja. Benedek, Jezerniczky és Birtha javaslatai, figyelembe vétel végett, a kiküldendő előkészítő bizottsághoz utasíttattak.
A 3-dik pontot, Juhász László (Györgytelek), Csia
Kálmán és Vargha László hozzászólásai után, a következő szövegezéssel fogadták el:
Az egyesület czéljainak munkálásában az egyházi
hatóságoktól függetlenül jár el, noha azok támogatását
tartja szem előtt s azokkal karöltve halad.
A 4-dik pont a következőleg szövegeztetett:
A lelkészegyesület évenként összejövetelt, kongresszust tart s fontosabb esetekben egyetértőleg jár el
a többi protestáns lelkészegyesületekkel.
Benedek Pál 5-dik pontnak még a lelkészi tekintély biztosítását, 6-diknak a beterjesztett indítványok
tárgyalását kívánta tétetni. Az értekezlet azonban, mivel
az előbbi már a 2-dik pontban benne foglaltatik, az
utóbbi pedig magától értetődik, — mindkettőt mellőzte.
A határozati javaslat letárgyalása után megalakították a 12 tagú előkészítő bizottságot. Tagjaivá megválasztották, a Dunamellékről: Hamar István theol.
tanárt, Morvay Ferenczet ós dr. Székely Józsefet; Dunántúlról : Barsy Sándort, Birtha Józsefet és Seregély
Dezsőt; Tiszáninnenről: Kazay Sándort ós Kerekes Jánost; Tiszántúlról: Juhász Lászlót és Nagy Lajost;
Erdélyből: Benedek Pált és Csia Kálmánt.
Morvay Ferenez elnök indítványára jegyzőkönyvi
köszönetet szavazván az értekezlet dr. Pályi Edének, a
Magyar Szó szerkesztőjének az értekezlet előkészítése
körül kifejtett buzgóságáért és áldozataiért, — a tanácskozások véget értek.
Az értekezlet végeztével közös ebédhez ültek, a
melynél a mint már szokott, nem hiányoztak a lelkes
felköszöntők.
Ebéd után az előkészítő bizottság tartotta meg
alakulását. Elnökévé Morvay Ferenczet, jegyzőivé Birtha
Józsefet és dr. Székely Józsefet választotta meg. Megbeszélték a teendőket és az alapelveket s az alapszabályok kidolgozásával Hamar Istvánt és dr. Székely
Józsefet bízták meg.
Megtörtént tehát az első elhatározó lépés a ref.
lelkészegyesület megteremtésére. Ez az első lépés, nem
épen minden bizonytalankodás és ingadozás nélkül ugyan,
de mégis szerencsésen történt meg. Csak megmaradjon
a most tapasztalt lelkesedés és higgadtság, — akkor

nem kell félnie senkinek sem a lelkészek egyesületétől,
nemcsak, hanem méltóvá válik az arra is, hogy minden
lelkész oda álljon zászlaja alá, a hivatalos egyház pedig,
mint megbízható fegyvertársának, oda nyújtsa teljes
mértékű erkölcsi ós tőle telhető legbőkezűbb anyagi
támogatását.
Adja Isten, hogy a lelkószegyesiilethez fűzött szép
reménységeink minél előbb s minél nagyobb mértékben
teljesüljenek!
H. I.

IRODALOM.
Á Protestáns Szemle f. évi 9-dik füzete, Szöts
Farkas szerkesztésében megbőviilt alakban jelent meg,
a mennyiben nemcsak a rendes Szemlét tartalmazza,
hanem a Magy. Prot. Irodalmi Társaság 1905. évi emlékkönyvét is, a társulat szellemi és anyagi életére vonatkozó beszámolókkal és kimutatásokkal. A Szemle részben
a következő közleményeket találjuk: A bujdosók hazatérése után. Szöts Farkas. A nagykárolyi egyházmegye
történetéből. Asztalos György. Bartzafalvi Szabó Dávid
esete. Ellend József. Péter második levele. Raffay
Sándor. A Karácsonyi-féle Magyarország egyháztörténetét
ismerteti Historicus Critieus. Á külföldi egyházi szemle
a franczia kulturharezot ismerteti s annak tanulságait
vonja le a mi magyar állami, társadalmi és egyházi
életünkre nézve. A tartalmas füzetet hazai és külföldi
könyvszemle rekeszti be.
Az egyke. Ily czím alatt jelent meg gr. Széchenyi
Imre postliumus munkáj a, a mely az egy-gyermekrendszer rettenetes pusztításait tárgyalja. A könyv ára 2 kor.
Kapható a Budapesti Hírlap kiadóhivatalában. A könyvet,
mellyel legközelebb bővebben foglalkozunk, melegen
ajánljuk lelkósztársaink figyelmébe.

EGYHÁZ.
Sclioltz Gusztáv püspök üdvözlése. A budai ref.
egyházi helyibizottság nov. hó 22-én tisztelgett Scholtz
Gusztáv ev. püspök előtt. Nem egyszerű tisztelgés, hanem
boldog testvéri találkozás volt ez. A küldöttség szónoka,
Haypál Benő lelkész, visszapillantást vetve azokra az
időkre, a mikor a szervezkedő budai reformátusoknak
testvéri készséggel engedtek zavartalan, boldog lakozást
az ev. testvérek az ő templomukban, s a már erősebb
testvér a gyengébbet nemcsak buzdította, hanem gyámolította is, •— meleg szeretettel köszöntötte az új püspököt,
a ki a bizalom eme kitüntető jelét nem kereste, a kiben
a bizalom, a püspöki méltóság fénye, a bölcs és szeretetteljes, a munkás és szerény férfiút ékesítette meg.
Scholtz Gusztáv válaszában a közel és messze mult
eseményeiből, az együvé tartozás tudatából szármázó
erőnek tanulságait fejtve ki, arra intette a testvéreket,
hogy ha a múltban közös volt a két testvéregyház dicsősége és szenvedése, diadalának öröme és veszteségének fájdalma: most legyen közös a munka, a melynek
czélja és kezünkben forgatandó eszköze ugyanaz. —
Adja is az Isten, hogy úgy legyen!
Lelkészi jubileum. S£eherényi Lajos fóthi lelkész,
a pesti ev. egyházmegye esperese nov. 21-én ünnepelte
lelkészi működése negyedszázados fordulóját. Ebből az
alkalomból, az egyházmegye felügyelőjével, dr. Földváry
Elemérrel és Sárkány Béla alesperessel élükön, többen
felkeresték az egyházmegye lelkészei közül a jubilánst,

a kit a felügyelő, majd Zolnay Jenő ügyész, továbbá a
rákospalotai gyülekezet nevében Kovácsy Kálmán, a
fóthi gyülekezet nevében pedig Szelényi Aladár és Falvay
Antal felügyelők üdvözöltek.
Lelkészválasztások. Az ajkai ref. gyülekezet Szabó
Aladárt, volt, de ottani állásról lemondott, hívta meg
újból lelkipásztorává. — A dudari ref. gyülekezet Horváth
Lajos segédlelkészt választotta meg lelkészévé.
Lelkészbeiktatás. Dzurányi Dezsőt a mult hónap
11-én iktatta be végvári és végvidéki lelkészi állásába
Hajdú János sárosi evang. esperes. A beiktatás a
paloncsai gyülekezet kebelében ment végbe. A beiktató
istentiszteleten az oltári szolgálatot Martincsek Márton
kisszebeni és Polyák Jenő kapinémetfalvi lelkészek
végezték. Az ünnepélyen jelen voltak dr. Flórián Károly
eperjesi jogtanár, egyházfelügyelő, továbbá dr. Szlávik
Mátyás eperjesi theol. dékán és dr. Walentinyi Samu
eperjesi főgimn. tanár is.
Egyházmegyei felügyelő-választás. A brassói ev.
egyházmegye Molnár Viktor kultuszminiszteri államtitkárt
választotta meg felügyelőjévé. Az új felügyelő beiktatása
f. hó 4-én fog megtörténni, a mikor egyúttal átadják az
államtitkárnak a hétfalusi községek díszpolgári oklevelét is.
Felügyelő-beiktatás. A zalai evang. egyházmegye
nov. 15-én Kővágóőrsön tartott rendkívüli ülésén iktatta
be hivatalába új felügyelőjét: Csemez Eleket. Az új
felügyelőt küldöttség hívta meg a gyűlésbe, a melynek
színe előtt letette hivatali esküjét. Czuppon Sándor esperesnek a főjegyző által felolvasott üdvözlése után Csemez
Elek tartotta meg nagy tetszéssel fogadott székfoglaló
beszédét; majd pedig a lelkészi és tanítói kar és az
egyházközségi felügyelők nevében hangzottak üdvözlő
beszédek. Az új felügyelő, beiktatása emlékére 200 koronát adományozott az egyházmegyének.
A tiszáninneni ref. egyházkerület nov. hó 27-én
tartotta meg rendkívüli közgyűlését Miskolczon. A gyűlésnek, mint már jeleztük, egyetlen tárgya az a kérdés
volt, hogy a kerület elfogadja-e a sárospataki főgimnázium tanáraira nézve a kultuszminiszter által kilátásba
helyezett fizetéskiegészítést. A mint értesülünk, a gyűlés
elfogadta az e tárgyban a főiskolai igazgató-tanács által
előterjesztett véleményt, a mely a kiegészítés elfogadását
ajánlotta.
A debreczeni Bocskay-szobor. Nov. 25-én leplezték
le Bocskay szobrát a debreczeni emlékkertben. Az ünnepen
Bakonyi Samu, Szabó Kálmán és Benedek János, Debreczen város képviselőin kivül ott volt Veszprémi Zoltán
főispán, Kovács József polgármester, Kovács Gyula alispán
és nagy közönség. A szobor, a melyet Holló Barnabás
készített, hű másolata a budapesti szobornak. Veszprémy
főispán, mint a szobor-bizottság elnöke, átadta a szobrot
Kovács polgármesternek és mivel az emlékkert gondozása
a Csokonay-kör föladata, Géressy Kálmánnak, a Csokonaykör elnökének, megőrzés végett. Jánossy Zoltán ref.
lelkész Bocskayról ódát szavalt; azután a főiskolai és
városi dalegyesület énekszámokat adott elő. A Csokonaykör ezt megelőzőleg ünnepi fölolvasó - ülést tartott a
Bika-szállóban. Az emlékbeszédet dr. Boldizsár Kálmán
mondotta. Könyves Tóth Kálmán Históriás ének czímű
költeményét adta elő; Móricz Pál Hajdútörténet czímű
elbeszélését olvasta föl, majd pedig az énekkarok stílszerű énekszámokat adtak elő.
A felajánlott baráti jobb. A fehérmegyei szövetkezeteknek nov. 21-én tartott értekezletén Prohászka
Ottokár székesfehérvári r. kath. püspök hosszabb beszédet
mondott, a melyben a szövetkezeteket a nép igazi nevelő
iskoláiként s ezek munkáját nemzetmentő munkának

mutatván fel, a következő kijelentést tette: „Én katholikus pap vagyok, de szíves-örömest kezet fogok ebben
a nagy munkában minden református barátommal. Ne
legyen közöttünk széthúzás, visszavonás." Ehhez a kijelentéshez az Alkotmány a következő megjegyzést fűzi:
„Prohászka püspök kezet nyújtott protestáns testvéreinknek. Összetartásra hívta fel őket. Ha protestáns testvéreinkben van keresztény szellem és meggyőződés,
megérzik az odanyújtott kezen a fegyverbaráti bizalmat.
A püspök szaván megérzik az apostol ihletét. Megértik-e,
hogy itt a keresztény Magyarországról van szó ? Felfogják-e, hogy a nemzeti halált vállvetve kell, mint mindig,
most is megakadályoznunk. Nem tudom, de remélem." —Mi pedig azt fűzzük hozzá, hogy a magyar protestánsok
igenis felfogják a nemzetmentő munka nagy fpntosságát
és az abban a prot. papokra és tanítókra háruló kötelességet. Tudják azt is, hogy e nemzetmentés csak a
krisztusi elvek érvényesítése mellett történhetik meg; de
óvakodnak attól, hogy ebből felekezeti kérdést csináljanak
vagy épen antisemita mozgalmat támasszanak. A magyar
embert nemcsak a zsidók zsákmányolják ki, hanem —
á la dr. Gyürky Ödön — a keresztyén ós épen papi támogatásban részesülő gonosz lelkű emberek is. Azután
meg azt is tudjuk, hogy azok a r. kath. aegis alatt dolgozó szövetkezetek nemcsak a zsidókat, hanem a protestestánsokat is igyekeznek bojkottálni. Ha tehát szépen
hangzik is Prohászka püspök úrnak „református barátai"hoz és az Alkotmánynak „protestáns testvéreidhez intézett felhívása, mi egyebet is kénytelenek vagyunk abban
észrevenni a szomorú tapasztalatok alapján, nemcsak a
fegyverbaráti bizalmat és az apostoli ihletet. Sajnos, de
való, hogy az ilyen — meglehet, hogy őszinte — barátkozni akarás láttára is csak azt a régi, óvatos elvet
kell eszünkben tartanunk, a mely úgy hangzik, hogy:
Timeo Danaos et dona ferentes! Jónak semmi esetre
sincs ez jól így. De hogy másként lehessen, ahhoz az
volna szükséges, hogy róm. kath. lelkész atyánkfiaiban
ne csak „keresztény", hanem „keresztyén" szellem
is lenne.

I S K O L A .
A nem állami középiskolai tanárok iizetéskiegészítése tárgyában megjelent immár a kultuszminiszteri
végleges szabályzat. Összevetve ezt a már lapunk 41-dik
számában közölt tervezettel, benne lényeges eltéréseket
találunk, a melyek részint kedvezők, részint kedvezőtlenek.
A legelső eltérés, a mely épen nem kellemes csalódást
okoz, az, hogy az 1. §. rendelkezése szerint a fizetéskiegészítés nem, mint a tervezet alapján várható volt,
egyszerre, hanem csak „az államköltségvetésben e czélra
felvett összeg keretén belül fokozatosan" fog megtörténni.
Hogy azonban ez a „fokozatos" kiegészítés hány óv
alatt válik teljessé, azt a szabályzat nem mondja meg.
A második eltérés az, hogy a fentartó testületek kérvényei nem decz. 15-ig, hanem decz. végéig nyújthatók
be, s ezzel szemben a pótló kérelmezésnek 1907. febr.
havában kijelölt terminusa töröltetett. Módosítás van
az 5. §-ban, a mely szerint a személyi pótlék megállapítása szempontjából minden középiskola tanári személyzete külön státusnak fog tekintetni. Előnyös módosítás van a 9. §-ban a mely szerint a középiskolai
rendes vallástanárok is megkapják a fizetéskiegészitést.
Új a szabályzat 12. §-a, a mely szerint az újonnan szervezett tanári állások személyi pótlékának engedélyezése

tárgyában a miniszter esetről-esetre határoz. Igen jelentékenyen módosult a szerzetestanárokra vonatkozó 19—
20. §. is (régi 8. §.). Ezek személyi pótlékának „megállapítása, utalványozása és elszámolása, a jogegyenlőség alapján
és a szerzetesrendek különleges szervezetének figyelembevétele mellett" történik, s a természetben való ellátás
értéke sincs többé 1200 koronában megállapítva, hanem
az egyenérték kimutatása a szerzetes rendfőnökökre van
bízva. A szerzetes tanárokra vonatkozó rendelkezések
tehát a végleges szabályzatban nemhogy világosabbakká
nem, hanem még homályosabbakká és gyanúsabbakká
váltak, a mennyiben a minisztériumon kivül állók egyáltalán nem fogják tudhatni, hogy a szerzetes tanárok
milyen pótlékokban fognak részesülni. Módosítás van
még a 16. §-ban (régi 18.), a melyből a tervezetben
kontemplált s a felekezetek iskolai autonómiáját sértő
minisztériumi fegyelmi tanács szervezése hiányzik és
a döntés a miniszternek van fenntartva. — A szabályzat érdemleges bírálatába bocsátkozni, post festa,
nincs kedvünk, annyival kevésbbé, mivel egyáltalán helytelennek, autonomiánk sérelmével járónak tekintjük a
különböző czímeken, nem törvényes rendelkezéseken,
hanem csak miniszteri szabályzatokon alapuló segélyezgetéseket. Sokszor elmondtuk már, hogy a különböző
czímeken nyújtott segélyeket kommasszálni s a törvény
által biztosítani kellene, olyképen, hogy az elszámolás
feltétele mellett, maga az egyház fordítsa a dotácziót a
törvényben megjelölt czélokra. Szavunk csak pusztában
kiáltó szóként hangzott el mindig. Nem hallotta azt meg,
nemcsak hogy a kormány nem, de még egyházi főhatóságunk sem. A Szabályzatot is hasztalan bírálnánk meg,
mert quod scriptum — scriptum s azon úgy se tudnánk változtatni, ha ott, a hol az autonomia felett őrködni kellene, szunnyadoznak a vigyázók s mindenre csak „dobzse"-t
mondanak. Egyet azonban mégsem hallgathatunk el.
Úgy tudjuk, hogy az „Ideiglenes Szabályzat" véleményezés végett letétetett az iskolafentartó egyházi hatóságokhoz. Ezek — pl. a tiszáninneni kerület a sárospataki főiskola dolgában — még nem nyilatkoztak s
nem nyilatkozhattak, s íme az Ideiglenes Szabályzat
mégis már Végleges Szabályzatképen látott napvilágot.
Mi értelme volt tehát a véleménykérésnek ? Úgy látszik,
csak pro forma volt az, s a minisztériumban újból határoztak, úgy a mint eddig is szoktak, de nobis sine nobis !
Protestáns iskoláink állami felügyelete. A vallásés közoktatásügyi miniszter a protestáns középiskolák
meglátogatásával s azokban az állami főfelügyelet gyakorlásával az 1906—7. tanévre a következőket bízta
meg. 1. A dunamelléki ref. egyházkerület főhatósága alá
tartozó budapesti főgimnáziumra nézve dr. Erödi Bélát,
nagykőrösi, kecskeméti és halasi főgimnáziumra és a kunszentmiklósi algimnáziumra nézve Spitkó Lajost, a gyönki
algimnáziumra nézve Váradi Károlyt. 2. A dunántúli
ref. egyházkerület főhatósága alá tartozó pápai főgimnáziumra nézve dr. Várossy Tivadart; a csurgói főgimnáziumra nézve Várady Károlyt. 3. A tiszáninneni ref.
egyházkerület főhatósága alá tartozó miskolczi és sárospataki főgimnáziumokra nézve Géresi Kálmánt; a rimaszombati főgimnáziumra nézve Jurkovics Emilt. 4. A
tiszántúli ref. egyházkerület főhatósága alá tartozó debreczeni, mezőtúri, kisújszállási és hódmezővásárhelyi,
valamint a hajdúböszörményi, karczagi és hajdúnánási
gimnáziumokra nézve Géresi Kálmánt; a békésire nézve
Nátafalussy
Kornél; a szatmári és máramarosszigeti
főgimnáziumokra nézve Szieber Edét. 5. Az erdélyrészi
református egyházkerület főhatósága alá tartozó kolozsvári, marosvásárhelyi, nagyenyedi, székelyudvarhelyi és

zilahi főgimnáziumokra nézve Kuncz Eleket; a sepsiszentgyörgyi főgimnáziumra nézve dr. Schneller Istvánt;
a szászvárosi főgimnáziumra nézve dr. Kiss Áront.
6. A bányai ág. hitv. evang. egyházkerület főhatósága
alá tartozó budapesti főgimnáziumra nézve dr. Erödi
Bélát; az aszódi algimnáziumra nézve Spitkó Lajost; a
beszterczebányai algimnáziumra nézve Jurkovics Emilt;
a szarvasi főgimnáziumra nézve Géresi Kálmánt; a
csabai főgimnáziumra nézve Nátafalussy Kornélt. 7. A
tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület főhatósága alá tartozó
késmárki, szepesiglói és rozsnyói főgimnáziumokra nézve
Jurkovics Emilt; az eperjesi főgimnáziumra nézve Szieber
Edét; a nyíregyházai főgimnáziumra nézve Géresi Kálmánt.
7. A dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület főhatósága
alá tartozó soproni főgimnáziumra nézve Pirchala Imrét;
a selmeczbányai főgimnáziumra nézve Jurkovics Emilt.
8- A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület főhatósága
alá tartozó soproni főgimnáziumra és a felsőlövői gimnáziumra és alreáliskolára nézve Várossy Tivadart; a
bonyhádi főgimnáziumra nézve Váradi Károlyt. 10. Az
erdélyrészi ág. hitv. ev. egyházkerület főhatósága alá
tartozó beszterczei ós szászrógeni gimnáziumokra nézve
Kuncz Eleket; a brassói és nagyszebeni gimnáziumokra,
úgyszintén a nagyszebeni és brassói "reáliskolákra nézve
dr. Schneller Istvánt; a medgyesi ós szászsebes! gimnáziumokra nézve Walter Bélát; a segesvári gimnáziumra
nézve Góbi Imrét. 11. Az unitárius püspök főhatósága
alá tartozó kolozsvári, szókelykereszturi és tordai gimnáziumokra nézve Kuncz Eleket.
Főiskolai szocziális kurzus. A budapesti theologiai akadémián deczember 10—14-igminden este 6—7-ig
szocziális előadásokat fog tartani Szöts Farkas theol.
tanár. A szocziálizmus történetét és tanait fogja röviden
ismertetni. Az előadások tárgya: 10-én: Az utópiás szocziálizmus. 11-én: A nemzetközi szocziálizmus. 12-én:
Az újjászervezett szocziálizmus. 13-án : A magyarországi
szocziálizmus. 14-én: Az egyházi és állami szocziális
tevékenység. —• Szőts Farkas előadásait a legmelegebben üdvözöljük. Ifjúságunknak, különösen theologiáink
ifjúságának igen nagy szüksége van arra, hogy a szocziálizmus irányaival és törekvéseivel behatóan megismerkedjék. Csak így lehet elérni azt, hogy érzék legyen
leendő papjainkban a szocziális kérdések iránt s meglegyen a kellő tudásuk is a szocziálizmus veszedelmei
ellen való védekezéshez.

EGYESÜLET.
A „Protestáns Országos Árvaegylet" volt elnökét,
br. Kochmeister Frigyest, 90-dik születésnapján a „Protestáns Országos Árvaegylet" választmánya élén Kovácsy
Sándor ny. min. tanácsos, elnök üdvözölte. A választmány tagjai közül megjelentek Kaczián János ev. esperes,
Horváth Sándor ev. lelkész, Szilassy Aladár, dr. Csengey
Gyula, dr. Zsigmondy Jenő, dr. p. Horváth Zoltán,
Beliczay Béla, Hutter Tivadar, Stephany Lajos, özv. Haberern Jonathánné, Domanovszky Endréné, Gyöngyély
Jánosné, Lux Edéné és Geduly Elekné. Br. Kochmeister
az árvaegyletnek 18 éven át volt elnöke és nagy érdemeket szerzett az egylet kifejlesztése körül, úgy hogy
őt méltán nevezik, dr. Székács Józseffel együtt, az árvaegylet újjáteremtőjének. Az ő elnöksége idejében épült
fel a szegényháztéri emeletes árvaház is. Az egylet
vagyona br. Kochmeister elnöksége kezdetén mintegy
120,000 kor. volt, s 1892-ben, a midőn az elnökségtől

visszalépett, már 700,000 koronához közel állott. Abban
van érdeme, liogy szervezni, lelkesíteni és gyűjteni
tudott, s felkereste azokat, a kiknek módjukban van a
humánus egyleteket támogatni. A tagok száma is nagy
mértékben növekedett az Ő elnöksége alatt, s az ő idejében hagyott néh. dr. Wagner János 320,000 korona
értékű vagyont az egyletre, a mi tekintélyesen emelte
az egylet vagyonát.
A Sárospataki Ref. Nőegylet nov. 13-án tartotta
meg közgyűlését Rácz Lajosné elnöklete alatt. Buza János
titkár jelentése szerint az egylet öt hónapi működése
alatt a szegények közt kiosztott 136 koronát és 660 adag
ételt, alakulása óta pedig 4500 adagot. A nőegyleti énekkar két ízben szerepelt a városi templomban. Az egyletnek van jelenleg 115 tagja s vagyona 2114 korona és
54 fillér. A közgyűlés a főiskola Uj-Vay-Mocsáry-alapítványára 25 koronát szavazott meg.
A lévai Bethlen Katalin Nőegylet nov. 18-án
rendezte a téli időszakban második vallásos estélyét, a
melyen, mint mindig, most is nagy közönség vett részt.
A gyermekkar éneke után Birtha József lelkész szólott
az élő, gyakorlati keresztyénségről; dr. Dómján Lajos
a tüdővészről olvasott fel, s volt ezeken kivül egy férfi
és egy női szavalat.
A „Budai Ref. Nőegylet" a budai ref. lelkészi
hivatalban (II., Szilágyi Dezső-tér 3. sz.) deczember 4-től
deczember 6-ig karácsonyi bazárt rendez. A nőegylet
tagjai e napokon délelőtt 10 órától 1 óráig s délután
4 órától 6 óráig különböző értékes, olcsó és szabottárú
kézimunkákat árúsítanak. Jó alkalom karácsonyi ajándékok beszerzésére. A jövedelem a nőegylet czéljainak
támogatására fordíttatik.

GYÁSZROVAT.
Biró Antal derecskei ref. lelkész, 63 éves korában, nov. 18-án elhunyt.
Fadgyas Pál, a győri evang. egyházközség nyugalomba vonult igazgató-tanítója, nov. 24-én, 69 éves
korában jobblétre szenderült.
Legyen áldott emlékezetük!

KÜLÖNFÉLEK.
K é r e S e m , Az év vége felé járunk és mégis
több száz koronánk van hátralékban az előfizetési
díjakból. Lapunk anyagi viszonyai a hátralékokra rászorítanak bennünket; kérjük tehát a már megszolgált díjaknak a kiadóhivatal
czímére
sürgős beküldését.
Az orvostudománynak világszerte sokatigérő renaissance-át látjuk rohamosan fejlődni egy új gyógymódban, mely egyszerűsége, ezélszerűsége és kiváló
sikerei által ma már, mint legbiztosabb és legjobb gyógymód van elismerve. Ez a gyógymód a hemopatia vagyis
vérgyógyítás, mely a képzelhető legszebb gyógyeredményekkel lesz alkalmazva köszvény, görvélykór, asztma,
szív-, vese-, gyomor- és bélbajokban, súlyos idegbántalmak (neurasthenia, paralysis, tabes) és makacs bőrbetegségek eseteiben. A több ezrekre menő gyógyult, mint
lelkes apostol terjeszti ezen gyógymód kiválóságát, mely
eredményeiben tökéletesebb és tartósabb, mint bármely

fürdő vagy intézeti kezelés. Ezen gyógymód megalapítója
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki most kezdi őszi kúráit.
Mindazon betegeknek, kik a fent felsorolt bajok egyikében szenvednek, őszintén ajánljuk ezen orvos tanácsát kikérni, ha a nyár folyamán betegségükből ki nem gyógyultak. Dr. Kovács J. orvos úrnak Budapesten, V. ker.
Váczi-körút 18. szám, 1. em. alatt van a gyógyintézete
(csak bejáró kezelésre), hol naponta 9—1 és 3—6-ig
fogad betegeket, de meghívásra betegeket látogat a fővárosban és vidéken is. Mindazok, kik nyáron ki nem
gyógyultak, el ne mulasszák ezen gyógymódot alkalmazni, mely visszaadja egészségüket.
Tulipán. Kétségen kivül áll, hogy a magyar órásipar mindenben egyenrangú a külfölddel és jogosult az
a kívánság, hogy e czikkekért ne forduljunk Bécsbe. A
magyar órásiparnak egyik kiváló művelője Polgár Kálmán budapesti műórás (üzlete és raktárai VII., Erzsébetkörút 29. L em.), a ki a tőle kikerülő gondosan regulázott órák pontos járásáért 5 évi írásbeli jótállást vállal.
A jóhírű mester most állította össze a raktárán levő órák
és ékszereknek fényképek után készített, sok száz képpel
tarkított katalógusát és azt az érdeklődőknek direkte
hozzáintézendő kívánságára díjtalanul és bérmentve
megküldi.
Felhívjuk az érdeklődők figyelmét Magyarország
legnagyobb tanszerraktárának, Calderoni és társa czégnek hirdetésére. Ez a czég honosította meg hazánkban
a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt foglalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő műszerek is készülnek.
Karácsonykor sokkal kevesebb felesleges limlom
vásároltatnék gyermekek számára, ha a szülők csak
annyi időt vennének maguknak, hogy a híres Richterféle Horgony-Kőépítőszekrények és Horgony-Hídépítőszekrények, valamint az új „Satura" és „Meteor" rakási
játékok felette érdekes és gazdagon illusztrált árjegyzékét átolvashassák. Az ebben lenyomtatott levelek örvendő szülők és tekintélyes tudósoktól, valamint egyéb
számos, felette érdekes bírálat egyhangúlag bizonyítják,
hogy nincsen jobb és egyszersmind tartósabb játék- és
foglalkozási szer, mint a Richter-féle Horgony-Kőépítőszekrények és Horgony-Hídépítőszekrények ; egy tekintélyes svájczi pedagógus szószerint mondta : „A HorgonyKőépítőszekrények egy egész játékszer-raktárt helyettesítenek" és szavait így zárja be: „Csak vigyétek be
mindegyik házba, a melyben boldog szülők laknak!"
Mi azt hisszük, hogy érdemes egy levelezőlapot koczkáztatni és a Richter F. Ad. és Társa czégtől, királyi
udvari ós kani. szállítók, Bécsben, I. Operngasse 16. a
legújabb illusztrált árjegyzéket bérmentve meghozatni.
Miután az új kiadás az új és felette előnyös kiegészítőrendszerek és Horgony-Hídépítőszekrények, valamint az
új „Saturn" és „Meteor" rakási-játékok kimerítő leírását
is tartalmazza, azért azok is, kik már egy Kőépítőszekrény birtokában vannak, az árjegyzék beküldése iránt
szintén intézkedjenek. Ezen árjegyzékben bővebbet találunk a jó Richter-féle Imperátor zenélőművekről és beszélőgépekről is.

Szerkesztői üzenetek.
A. G. P a c s é r . Bejött s a mint látod, meg is jelent. Várom
a végét is. A jelzett kérdésről nagyon szívesen venném, ha egy
tanulmányszerü dolgot írnál. Igen szükséges volna a dologgal részletesebben foglalkoznunk.

O b j e c t i v . Megkaptam. A kérdés tárgyalása előtt ugyan már
le akartam zárni a s o r o m p ó t ; de a czikknek talán mégis helyet adok.
A másikat is közlöm ; d e a mint látja, az aktualitások elég bőven
vannak s azoknak kell első sorban helyet szorítanom. — A levél,
tudtommal, nem olvastatott fel. Az értekezlet lefolyásáról most jön
a részletes tudósítás.

H a r m ó n i u v n o k a t
4

mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA
Budapest, VIII., lózsef-körút 15.

Felelős s z e r k e s z t ő : H a m a r

István.

NYILTTÉR.*

Piatiók.

Pianinók.

Árjegyzék ingyen
és bérmentve.

Tanerőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény.

Részletfizetés engedélyezve.
Természetes v i s m e a t e i

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti
állomásig.

£üMon-Jorrás
kitütifi h;UÁsú

»ese-, hólyag-, rheuma-,
fi kösivénybántalmaknÁl, vizcleti nehézségeknél, ciukorbetegségeknél, a légrőetnésatési szervek hurutainál.

Salvoto-r-forrai igazgatósagu Epeijestn

forrás
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomjcsillapító. — óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.
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RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.

£

Dús választék mindennemű EL
légszesz-, villamos- és petróleumvilágító testekben a legegysze- SH
rűbb kiviteltől a legpazarabbig.
^

Király-olaj,

Kívánatra telítésnélküli töltést Is szállít a

Szt, Liikácsfürdö Kútvállaiat Budán.

SZT. LUKÁCS
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.

T é l i f £1 £'a d ö k ú p a
a SZENT- LUKÁCS-FÜRDŐBEN.
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszapborogatások, mindennemű therinális-fürdők, vízgyógykezelés,
massage. Lakás és gondos ellátás. — Csűr*-, k ö s x u é s s ^ - ,
í * 3 e b ö s " b e j o 5 t gyógykezelése é s a téli f ü r d ő k ú r a felől kimerítő prospektust küld ingyen a
• .••••
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Fémdíszműtárgyak.

§e

Raktárak Budapesten:

E:

II., S z i l á g y i D e z s ő - t é r 3 .
V., G i z e l l a - t é r 1.
VII., E r z s é b e t - k ö r ű t 19.
VIII., Ü U ő i - ú t 2 . (a Calvintér sarkán).

£
^
£
E
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Vidéken:

^

Debreczen: Simonffy-utcza.
ZT
Kolozsvár: Mátyás király-tér.
Pozsony: Lőrinczkapu-utcza 1. sz.

Szt-Lukács-fürdo igazgatósága Budapest Budán.
* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk.
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HIRDETÉSEK.
Orgonaépítési műintézet,

ilieger

Ottó

villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyárs

Budapest, VII., Garay-utcza 48.

Ezen czégláblán i s merhetők fel azon üzletek, a melyekben

A m i gépeink n e m
szorulnak

ajánlásra.

cs. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Ferenez József-rend lovagja.

egyedül

A párisi és béesi világkiállít íson kitüntetve.

eredeti SINGER varró-

Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
esőrendszerű (pneumatika!) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 30 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását mérsékelt árban elvállalja. — Tervezeten é<
rajzok kívánatra díjmentesen.

Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16.
Budapest: VII., Kerepe<sl-at 32.
IV., Muzeum-körut 27.
„
VII., Király-utcza 52.
VI., Teréz-körut 21.
„
II., Fő-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz: Széchécyi-u. i

árusíttatnak

Csak arra kérünk
iigyelni, hogy

kellő

helyen vásároljon.

Singer Co. Varrógép Részv. Társ

Pontos é s

legjobb

A TZ
V / I V / T L I l

Egyházi

= 5 évi =
jótállás mellett!

szentedényeR,

úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók,

arany és ezüst éRszereK,
Ievő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak ^ r részletfizetésre is!
Javításokra s vidéki m e g r e n d e l é s e k r e különös gondot
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen é s bérmentve.

POLGÁR KÁLMÁN
műórás és éRszerész

B u d a p e s t , VII., E r z s é b e t - K ö r ú t 2 9 .
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Van-e már gyermeküknek Horgony-Kőépítőszekrénye?

Ha igen, akkor ne mulassza el, azonnal a legújabb kőépítőszekrényárjegyzéket lent jegyzett czégtől
bekérni,hogy annak alapján a következő kiegészítőszekrényt kényelmesen kiválaszthassa. Ha azonban gyermekei még nem bírnak egy Horgony-Kőépítőszekrényt,
vagy tévedésből egy „Horgony" védj egy nélküli szekrény, azaz egy utánzat birtokában vannak, akkor Önre nézve a legújabb árjegyzék kétszeres fontossággal bír, mert a legpontosabb felvilágosítással szolgál minden egyes

Horgony-KőépítőszeKrényről
és lehetővé teszi Önnek, hogy gyermekei számára a megfelelő nagyságú
szekrényt kényelmesen kiválaszthassa. Mindenesetre azonban saját érdekében tessék megtartani, hogy csak a Horgony jeggyel ellátott szekrény az

egy negyed század óta
jónak bizonyult Eichter-féle eredeti gyártmány, minden egyéb kőépítőszekrények csak hamisítványok. A gazdagon illusztrált árjegyzékben a
Horgony-Hídépítőszekrények, Horgony-Rakásijátékok és Golyó-Mozaikjátékok stb. leírását találjuk.
Valódi csak a Horgonnyal!

RICHTER F. AD. és Ta.,
, ^ es
- raktar:
Iroda
i.,

Opemgasse 16.

n
"

D CT G
D t ^ o
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és kam. szállítók

„ir.
rGyár:
x i 11/1.

(H i e t z i ng).

Rudolstadt, Nürnberg, Ölten, (Svajcz), Rotterdam, Szt.-Pétervár, New-yorh.

A. ki zenekedve
ő, az,,„kerjen
a
,
„ ,arjegyzeket
,,, ,
híres Imperátor zenelomuvekroi, beszelogépekről és Horgonyhang le mezekről.

A

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár.

legjototo

kályhákat é s uáj^, kandallókat

STOWASSER J.

=
H

cs. és kir. udv. h a n g s z e r g y á r o s

a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek sib. szállítója
Budapest, II. kerület, Lánczhíd-utcza 5. szám.
Ajánlja saját gyárában készült, elismert, legkiválóbb minőségű vonós-, húros-, fúvó- és ütőhangszereit.
húros, vonós, fúvóhangszerek készítésében és
javításában.
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szállít

= = =

£ / I M !
H u d a p e s t ,

császári és

kilrályi

u d v a r i
szállító
T h o n e t - u d v a r .

Különlegességek; t e m p l o m o k , családi házak, i s k o l á k , i r o d á k stb. részére. T ö b b
m i n t 1 0 0 , 0 0 0 van b e l ő l e h e s ^ n á l a t b a n
Valódi
MEIDINGER-OFEN
csak ezze
a védőfér H.
H E I M ^
j e g y gyei.
Prospektusok és költségvetések ingyen és bérmentve.

Speczialista:

Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban.
Budapesten Thonet-udvarban.

H a n g f o k o z ó - g e r e n d a ! mely által bármely hegedű, gordonka, melybe az illesztetik,
sokkal jobb, erősebb és lágyabb hangot nyer.

M á r i a

B i z t o s s i k e r . Kezesség minden egyes hangszernél. Hegedűbe hangfokozó-gerenda javítással
4 f r t . Régi mesterhegedük vétele és eladása.

V a l é r i a

Nagy tiszteletű

u t o « a

Lelkész

Í O .

úr!

Van szerencsénk értesíteni, hogy most jelent meg a
Révész Bálint által írt, Szoboszlai Pap István által kibocsátott
és legújabban kiváló egyházi írónk, S. Szabó József áltál átdolgozott kiadása a

L e g n a g y o b b g y á r é s r a k t á r . Saját
találmányú (Rákóczi) tárogató; általánosan
elismert legjobb, mely tökéletes solohangszerré általam konstruáltatott. Iskolával 30
forinttól feljebb.
O r g o n a - h a r m ó n i u m o k . A gyönyörű
hang, melyet a világhírű legjobb gyártmányú amerikai rendszernek elmés szerkezete
elővarázsol, önmagának zeng dicséretet. —
65 forinttól minden árban kapható.

KONFIRMÁCZIÓRA ELŐKÉSZÍTŐ KATÉ-nak.
ÁRA 30 FILLÉR.

Az összes hangszerek javítása különleges szakszerű
pontossággal, jutányos árban; kezesség minden egyes
hangszernél. — Árjegyzék minden egyes hangszerről
külön, kivánatra bérmentve küldetik. — Kivitel nagyban és kicsinyben.
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Fizikai, Kémiai,
természetrajzi és
Mértani tanszerek
Vetítő készülékek
Vetítő iépek

Ez a hasznos és idvességes tudományra tanító kis könyvecske 1856-ban, tehát ezelőtt épen 50 esztendővel jelent meg
először Debreczenben. A nagynevű szerző halála után bocsátotta közre későbbi kiváló püspök-utódja, az imádságos ajkú
Révész Bálint. Azóta 23 kiadást ért és sok ezer lélek ismerte
meg belőle, rövid foglalatban, a keresztyén vallás igazságait.
Ötven esztendő nagy idő Igaz, a Krisztus tudománya
tegnap és ma ugyanaz és mindörökké ugyanaz lészen. E kis
könyv tartalma tehát, mely a Krisztus tudományáról szól, nem
változott meg. De igenis nagyot haladt szép magyar nyelvünk
csinosságban, erőben és hangzatosságban. Ehhez képest kellett
a kátét átdolgozni, új alakba öltöztetni, a mely fontos munkával S. Szabó József, debreczeni kollégiumi tanár urat bíztuk
meg, a ki igyekezett a kátét a tanulásra könnyebbé tenni;
végül itt-ott, főként az első részben, hiányait pótolni. Lényegében azonban a káté maradt a régi. Minden t. lelkész, tanító
és katechéta úr meggyőződhetik róla, ha e könyvet növendékeinek megszerzi, hogy ennél egyszerűbb, áttekinthetőbb, világosabb és tartalmilag kifogástalanabb konfirmácziói káté magyar
nyelven ez idő szerint nem létezik. Teljesen a 12 éves gyermek
felfogásához van alkalmazva, s az evangéliomi igazságokat olyan
könnyű és érthető módon adja elő, úgy hogy azokat a kevésbé
tehetséges gyermek is felfoghatja és megtanulhatja. Gondunk
volt arra is, hogy a káté külsőképen is megfeleljen az iskolai
legszigorúbb követelményeknek. Szóval mindenképen arra törekedtünk, hogy az átdolgozott kátéval oly könyvecskét adjunk
a t. lelkész, katechéta és tanító urak kezébe, a mellyel meg
lesznek elégedve és a melynek segítségével teljes sikerrel végezhetik a konfirmácziói oktatást.
Tisztelettel kérjük Nagytiszteletűségedet, hogy ezen kitűnő könyvecskét a hatósága alá tartozó iskolákban a növendékekkel megvétetni kegyeskedjék. Bevezetés esetén 10% engedményt nyujtunk a bolti árból. A könyvecske minden rendes
könyvkereskedés útján is beszerezhető.
Debreczen, 1906. oktober hóban.
Kiváló tisztelettel

Telegdi K. Lajos Utóda

a l e g n a g y o b b
választéKban
és
legKitűnőbb Kivitelben kaphatóh

Eperjessy István
köny vki adóhivatal a.

Calderoni és Társa
mű- és tanszerraKtárában
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HORNYÁNSZKY VIKTOB cs. ÉS KIK. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.

EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP
Hirdetési díjak:
Két hasábos egész oldal . . . .
Fél oldal
Negyed oldal
Nyolczad oldal

40
20
10
5

kor.
kor.
kor.
kor.

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő:
H A M A R ISTVÁN.

M e g j e l e n i k m i n d e n vasárnap.

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a h o v á a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendők.

Egész évre: 18 kor., félévre: 9 k o r o n a ,
negyedévre : 4 kor. 50 fillér.

Előfizetési ára:

TARTALOM. V e z é r e z i k k : A lelkészek mellékfoglalkozásai. Arany Gusztáv. — T á r c z a : A foktői vallásüldözés aktáiból. Molnár
János. — K ö n y v i s m e r t e t é s : Agenda. B. P. I. — B e l f ö l d : A ref. zsinat Vl-dik ülésszaka. Tudósító. — K ü l f ö l d :
Egyházi élet — az Oezeánon túl. Harsányi Sándor. — I r o d a l o m . — E g y h á z . — Iskola. — E g y e s ü l e t . — Különfélék. — Hirdetések.

A lelkészek mellékfoglalkozásai.
Hl.

Mikor a lelkész az úgynevezett népjóléti intézmények élére áll, teszi ezt
1. azért, mert czélja másoknak, azoknak
szolgálni, kik a maguk szellemi erején képtelenek
a mozdulásra, életviszonyaik javítására;
2. azért, hogy elfoglalja népe lelkében azokat a pozicziókat, melyeket különben a nemzetköziek kiküldött embere foglalna le a hazátlan és
vallástalan szoczializmus számára, végre
3. azért, hogy érintkezési pontokat találjon
híveivel, kik, különösen az új egyházpolitikai törvények életbelépte óta, nincsenek oly sok tekintetben papjukra utalva.
Szomorú kivételnek tekintendő az, ha valamelyik lelkésznél az indító okok között a zseb
kérdése a fő.
Látnia kell a lelkésznek, hogy a nép elégedetlen. A rohanó kor által előidézett új igényeknek nem képes megfelelni. Adósságok uzsorakamatja szívja életerőit. Terményeit nem tudja
jól értékesíteni, mert a közvetítő kereskedelem
útjában áll és vajmi sokszor visszaél szorult helyzetével. Nagy birtokok közé beékelve nem tud
terjeszkedni s e miatt létesít paraszt-hitbizományt,
az „egyke" rendszerrel. Nincs állandó munkája,
esetleges a keresete.
A szegénységtől, a súlyos adósságoktól, a
tehetetlenség érzetétől elcsüggesztett ember szívesen, hálásan hallgatja mindazokat a terveket, melyek sorsának javításáról szólnak. Ha a papja
körvonalazza előtte azokat, — a papjától; ha
valami szoczialista agitátor, — attól. Es különösen
egész határozottan megállapítható tény az, hogy
az a szegény ember, kinek feje gondokban fő, a
legterméketlenebb talaj az evangéliomi magvak

számára. Hiábavaló reménykedés részünkről az,
hogy egyedül az ige erejével meg lehessen nyugtatni, vagy hogy az evangéliom útján hozzá lehessen férni.
Hanem igen is meg lehet nyugtatni, hozzá
lehet férni, fel lehet emelni, ha a lelkész alapbajaik gyógyítására vállalkozik. Ha összegyűjti
őket gazdasági egyesületekbe (Kálvin - szövetség
lesz belőlök), hol boldogulásának útját elméletben
mindegyik megismeri, megtanulja a belterjesebb,
a jövedelmezőbb gazdálkodást; ha uzsorákölcsöneit hitelszövetkezetek útján elviselhető adósságra
konvertálhatja; ha olcsó törlesztéses kölcsön szerzése, parczellázások, házépítő szövetkezetek útján
lehetővé teszi a vagyonszerzést; ha gabonaraktárszövetkezetet segít létesíteni, mely kiragadj a a
közvetítő kereskedelem karmaiból és annak hasznát népe zsebében marasztja; ha fogyasztási és
értékesítő szövetkezetekkel termelőt, fogyasztót
közel hoz egymáshoz; ha termelő szövetkezettel
munkanélküli tömegeket biztos és állandó keresethez juttat, — egyik egyesületben, vagy szövetkezetben feltalálja az egyik, másikban a másik
hívét, nemcsak, hanem fel fogják keresni a lelkészt, — eleinte kényszerűségből — olyan hívei is,
kik különben soha ajtót nem nyitottak volna reá.
És alkalma nyílik a velők való foglalkozásra.
Megismeri körülményeiket. Rájön arra, hogy sok
esetben az illető maga is hibás, nemcsak az életviszonyok. Szelíd szóval, szeretetteljes intéssel,
mit meg kell hallgatnia, nemcsak anyagi bajait,
de lelki sebeit is gyógyítja. A szövetkezeti eszközökkel rávezeti, sőt rá is kényszerítheti szorgalomra, takarékosságra, pontosságra, józan, mértékletes életre. — Azzal, hogy becsületére és
megbízhatóságára, meg a két munkabíró karjára,
mint egyedüli hitelalapra és biztosítékra kölcsönt
eszközöl ki számára, növeli önérzetét, felkelti köte-

lességtudását, működésbe hozza erkölcsi rugóit. —
Az önsegélyben és az egyesülésben rejlő erőben
megmutatja boldogulásának útját és felemeli elcsüggedt lelkét. Mint mikor Jézus a vaknak szemeit
illeté, hogy lásson, vagy mikor a sántára, bénára
ráparancsolt, hogy keljen fel és járjon, vagy mikor az ördöngöst gyötrő gonosz lelket elparancsolta onnét s megtiltotta, hogy azt tovább gyötörje. A gonosz lélek pedig ugyancsak árad a
krajczáros lapokból, meg a szoczialista naptárakból. Érdemes egyet elolvasni, hogy fogalma legyen
róla a lelkésznek, minő eszeveszett gonoszsággal
igyekeznek ezek az utóbb említett nyomdatermékek
a munkás szívébe a gyűlöletet munkaadója iránt
belecsepegtetni, magyarságának öntudatát megölni,
vallásos érzéseit kiirtani.
Jó szerencse, ha a lelkész appellálhat népe
józan eszére és boldogulásának lehetőségét kézzelfoghatóvá tudja tenni a szocziális kérdések
békés megoldási módjainak gyakorlati eredményeivel. De ezt aztán tegye is, 'mert úgy a szoczialista agitátor, mint a kivándorlásra csábító ügynök
csak ott érhet el eredményt, hol a nép magára
van hagyva, hol nem törődik vele senki.
Hogy pedig a baptisták és a nazarénusok
miként vélekednek a lelkészeket illetőleg, jól tudjuk. Minden alkalmat megragadnak, hogy a hivatásszerű lelkipásztori működést olyan világításba helyezzék, hogy e tekintetben elfoglalt álláspontjukat igazolhassák. A baptisták „béreseknek"
és „ördög trombitájának" nevezik a lelkészt, a
nazarénusok meg, minden világi tudományt kárhoztatva s a bibliát mindenre elegendőnek ítélve,
ugyanazon jelszavakat hangoztatják vallási tekintetben, mint a szoczialisták. A lelkész előttük csak
egy úr, egy gyűlölt nadrágos ember, állása felesleges, rája szükség nincs, mert bárki lehet igehirdető.
Különösen a baptisták szeretik keresztyénietlen indulatból fakadó, becsmérlő jelzőkkel illetni
a történelmi egyházak lelkészeit. Vádakkal, ráfogásokkal igyekeznek a pásztort verni meg, hogy
elszéledjen a nyája s ők halászhassanak. Nem
képes úgy viselkedni a lelkész, hogy gáncsolni és
kivetni valót ne találjanak benne s hogy törekvéseit félre ne magyarázzák. Ez a taktikájuk. A
nazarénusok szelídebbek, de olyannyira elvakult
rajongók, hogy fanatismusuk és fatalismusuk kizárja azt, hogy valamiről, a mit nem ők csinálnak, elismerjék, hogy az jó, helyes, közérdekű,
közhasznú.
Mindkét szekta megteszi a maga megjegyzéseit a mellékfoglalkozásokat folytató lelkészekkel
szemben; csak az a különbség, hogy taktikájuk
hatástalanná válik, mihelyt az elhalászásra kiszemeltek érzik, látják, hogy papjuk közhasznú mun-

kát végez és épen az ő érdekökben. Csak ott
arathatnak, hol joggal és alappal tehetik szóvá a
lelkész önző, haszonleső, Bánffy báró szerint zsebét néző törekvéseit.
Épen azért kisebbnek tekintjük a baptisták
és nazarénusok térfoglalásával járó veszedelmet
annál, a mi a vörös zászló alatt szónokló szoczialista agitátorok részéről fenyeget. Amazok
csak vallási formák ellen harczolnak, de ezek a
vallásos élet gyökerére vetik fejszéjöket. Amazok
erkölcsi alapon állanak, ezeknek erkölcse a szoczialista szónokok befejező intelmeiben így ölt
alakot: „élvezz elvtárs, ember vagy, jogod van
hozzá". AmazoTí valóságos szőrszálhasogatással
követelik a törvény betűjének betöltését és a lehetetlenség határáig szeretnék mélyíteni a vallásos
életet, ezek, mint egy fültanú orsz. képviselő (dr.
Molnár Albert) írja egyik lapban, így beszélnek:
„A vallás, meg a pap az oka annak, hogy a
szegény embernek annyit kell dolgoznia. Mert a
buta (sic) vallás, meg a pap prédikálja az önfeláldozást és a felebaráti szeretetet, pedig az az
igazság, hogy élek úgy, a hogy tudok, elveszem
azét, a kinek van."
A mely oldalról pedig a legerősebb, legveszedelmesebb támadás mutatkozik, azon az oldalon
kell sietve, teljes buzgósággal védekeznünk, sánczokat emelnünk.
Arany
Gusztáv.

TÁRCZA.
A foktői vallásüldözés aktáiból.
(Folytatás.)

II.
Nagy Sámuel a foktőiek ügyében — Ráday
Gedeonhoz.
Bizodalmas Nagy Jó Uram !
A' szegény Foktüviek dolgában, valamit az idők, s
éppen szerencsétlenségekre itt létekben történt változások a Felséges Cancellárián engettenek tselekedni, Ag.
Drozdik Urammal mindent végben vittünk. Legelsőben
is a dolgot csak simpliciter közlöttük Mgos Referens
Úrral, ki a fel küldött actákból elől számlált némelly
Casusokat annyira szivére vette, hogy tanátslotta, hogy
azok az Instantia mellett per módiim spéciéi facti be
adódnának, mellyeket rendbe is vettem volt, hogy bé adj u n k : azonban mivel a dolgok, az egyéb Consultatiok
miatt igen lassan folytanak már akkor, a Restauratio
előtt pedig két héttel semmi is fel nem vétetődött, sőt
még most is nintsenek telyes folyamatjokban; semmi
módját nem találtuk ezen dolog fel vótetésének. E mellett egyébb reménység nem nyújtatott, hanem hogy még
most eleinten csak informatiora fogna be küldetni a Nemes

Vármegyére, melly ezen szegény emberek nyomorúságához képest igen hosszas dolognak láttatott: ellenben
ugyan azon emiitett Mgos Ur azt javallotta, hogy ezen
szegény emberek bajának leg rövidebben való orvoslására még etzer keresnénk meg Mgos Palatínus Úr Eő
Excellentiáját Instantiánkkal. Eő Excellentiája fogna rajlók legjobban segíthetni. Melyet a tanáts szerént meg
is tselekedtünk, oly véggel, hogy ha ezután fellyebb való
Instantiákra kelletikis szaladnunk, Isten s világ előtt
ezen szegény emberek mentek légyenek. Erre Eő Excellentiája Mgos Érsek Urnák egy Levelet írt maga kezivel. a be adódott Instántiát is accludálván, meg válik,
mitsoda sikere fog lenni. A levelet ezen szegény emberek magok viszik magokkal. Ha semmi haszna ezen Eő
Excellentiája Levelének nem lenne, hanem az elébbeni
vélek való bánás módjában továbbis elől találnak menni :
nem leszen szükség, hogy többül szegények ide fáradjanak, hanem tsak Levél által méltóztassanak az Urak
a dolgok eránt informálni, minthogy már minden eddig
való bajok kíilönbenn is tudtunkra vágynák; mi azonnal
az Instántiát a Circumstantiákhoz alkalmaztatván, be adni
el nem mulattyuk. Addig a Felség. Cancellária is rendben szedődik, következés képpen, egy hét alatt inkább
végben vihettyük, a mit most három vagy négy hét alatt
sem lehetett. Csak azt kérjük, hogy az Actákban fel tett
Casusok még egy kevéssé jobban examináltassanak, ha
meg fogják é a próbát állani; mert ha nem, még nagyobb
kárt tennénk vélek, mint hasznot; ha pedig meg állyák,
azoknak az Instantia mellé tejendő annexiója, nem tsak
ezen szegény embereknek fog használni, de az egész
Dominiumnak, sőt még egyebütt ilyetén Circumstantiákban lehetőknek is. E végre, a mint azokat exerpáltam
a fel küldött Magyar notatiókban, privátim Mgos Referens
Úrral közlettenek is, ha most ezen Levelem mellé nem
adnectálhatnám is az Urnák Ttes Raday Uramnak postán meg küldöm, ki communicálni el nem mulattya Nagy
Jó Urammal. Elvárván azért annak idejében, akár jó,
akár rossz végek eránt való informátióját, régi Barátságában illendő tisztelettel ajánlott maradok Bizodalmas
Nagy Jó Uramnak Béts 6ta Xbris 1762 igaz kész szolgája
Nagy Sámuel.
III.
Horváth Ferencz levele — Vechelins Jánoshoz.
Bővelkedtesse az Úr Isten Lelki és testi szükséges
ajándékit Uri Személlyén az Urnák és egész Úri
kedves Házán szivessen óhajtóm!
Vettem és olvastam kedves Levelét az Úrnak, mellybiil meg értettem ezen akarattyát, hogy az meg jegyzett
M

punctumokra felellyek meg. Rendel azért fel vészem a
kérdésben tétetett dolgokat, és úgy felelek:
1. Ha azok a kérdések, melly et ón az Urnák meg
küldöttem, reájok tett feleletimmel edgyütt, adattak-é
elől akkor, a midőn először Examináltattam ? felelet: Engemet elsőben Praefectus Koncseg Úr hivattatott, véle
lévén Knefovics Antal és G-ányi János Uraimék, de akkor
semmi egyebet nem cselekedtenek, hanem Praefectus
Uram ezt mondá, hogy tizen ötöd napra ki mennyek
Foktőrül. Jóllehet pedig én Praefectus Uramat kérdeztem, hogy mi okon cselekszi ezt velem, vagy mivel érdemlettem, de semmit nem mondott egyebet, hanem hogy
úgy tetszik ö Excellentiájának. Én erre azt mondám,
hogy ezt az Úr Praefectus Uram cselekszi ex odio Religionis. Ezen az Úr láttatott meg indulni és azt akarta,
hogy mennyek ki előle, és az Quindenára számot tartsak.
Ez első exaniinálatáskor hát azok a tudva lévő dolgok
énnékem fel nem tétettek, hanem Kalocsán az Tettes
Deputatus Urak, Vice Ispány és Szolga Biró Uraimék
jelen létében tették fel azokat az ellenek való Vádakat,
és én azokra úgy feleltem meg, a mint az után csak
hamar az Úrnak meg írtam. Akkor is pedig senki nem
vádolt engemet azzal, a mit az után értettem, mintha én
az Prussiai Károly boldogulásáért könyörögtem volna és
e végre böjtöt hirdettem vólna.
2. Az a kérdés: Confrontáltattam ó én azokkal, a kik
engemet vádoltak, vagy az én feleletem az ellenkezőknek feleletivel? Felelet: Három tanúkat állítanak elől
azok közzül, a kik Pápistává lettenek vóit, az egyik azt
bizonyítja, hogy ő hallotta midőn én az LXXX. kérdést
és feleletet magyaráztam, és a Pápistákat Bálványozóknak mondottam. Én erre azt feleltem, hogy én arrúl az
feleletrül nem Praedicállottam, hanem a meg lehet, hogy
az könyvbül olvastam. Semmi egyéb tanúk nem Confrontáltattanak én velem, hanem a Korsós János Pápistává
lett embernek felesége, a ki Vice Ispány Uram előtt
hallatomra tagadta, hogy az Urát a szolgállójával látta
vólna, ós hogy ő azt nem is beszéllette. De a tanúkat,
a kiknek az Asszony a dolgot meg beszélte, le irtuk és
T. Vice Ispány Uramnak adtam, de arra azt monda, nem
alkalmatos tanúk, mert csak Korsós iránt való haragjokban cselekszik. Meg ez a gonosz Asszony sem Confrontáltatott, az ki azt hazutta, hogy én őtet arra kértem,
hogy engedjen a Korsós János parázna kívánságának,
liire volt, hogy el szöktették, hogy jelen ne lehetne.
3. Helybe hagytam é az ellenkező fél tanúinak bizonyítását ? Felelet: Nem hagytam helyben mindeneknek, a mint meg írtam, minthogy nem igaz vólt, sokat
hazugságnak lenni mondottam, a mi pedig igaz vólt az
Tanúbizonyságokban, ha ellenem vágynák is megvallottam
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p. o. hogy az Feleségem az Hajósoknak s egyebeknek
Pálinkát adott el pénzen; Hogy az Papistának mondatott asszonyt meghalván el temettem. Némely Pápista
Atyátúl való Leányt Sacris Religionis Nostrae initiáltam
s több e féléket magam is meg vallottam, ollyan módon,
az mint az feleletekben az Urnák is meg írtam.
4. Hányszor examináltattam ? Felelet: Csak akkor
egyszer Kalocsán. Kiknek jelen létekben ? F : A Deputatns Urak és Praefectus Fiscalis és a kalocsai Canonicus
Papok előtt, jelen vólt Mihalecz István Missionárius is.
Micsoda kérdésekre kellett felelnem? F : Azokra, a mellyeket meg írtam vala az Urnák. Kikkel hányszor confrontáltattam? F: Soha többé sem nem kérdeztettem, sem senkivel nem confrontáltattam, hanem akkor egyszer Kalocsán.
A mi illeti azokat, az mellyeket irtam volt az Úrnak
Csernovics Antal cselekedetirül, igaz hogy T. Vice Ispány
Uram előtt én azt mind azon szórúl szóra el nem beszéllettem, mind azért hogy maga is ott jelen vólt, mind
pedig hogy az idő rövid vólt, hanem in genere megmondottam T. Vice Ispány Uramnak, hogy Csernovics
Antal Ur olly rútul bánt én velem, hogy azt rövideden
ki nem beszélhetem, háborgatott, reám járt, disputatióval
fárasztgatott, holmi kérdéseket fel tévén, mellyekre nem
akarván felelni azt mondta: Nem felelsz, mert nem tudsz,
bolond vagy sat. Mindezeket cselekedte, hogy engemet
meg ej csen.
Egy szóval, a mellyeket írtam, meg edgyeznek azokkal, mellyeket Kalocsán feleltem, hanem hogy bővebben
megírtam, mint az mint lehetett T. Vice Ispány Uram
előtt. De ha szükség lészen azokrúl, mellyeket írtam,
megfelelek. Az Ur Isten küldgyön vigasztalást az meg
nyomoríttattaknak.
Reménlein, hogy elég lészen ez, a mit írtam, hogy
elég legyen az Ur Levelében jelentett kívánságának.
Hogy mindeneket le írjak, nem ítéltem szükségesnek,
minthogy már másszor azt bőven megírtam. Az Ur Isten
kegyelmességébe ajánlom az Urat s vagyok
A Tekintetes Urnák
Szeremlén

Apr. 1764

alázatos szegény szolgája
Horváth Ferentz szeremlei
Praedicator.
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KÖNYVISMERTETÉS.
A g e n d a , azaz szertartási beszédek és 'imák a magyarországi ref. ker. egyház rendtartása szerint. Irta Benkő István,
rákospalotai lelkész, egyházmegyei főjegyző. Budapest. Kókai
Lajos könyvkereskedése. Ára 5 kor.

Egyházkerületünk egyik érdemes, munkás lelkészének könyve van itt előttem, a melyben ő, megelőzve
a liturgiális bizottság által elkészítendő 'agendás köny-

vet, egy, a zsinat által megállapított istentiszteleti rendtartáshoz alkalmazkodó Agendát bocsát lelkésztársai rendelkezésére.
Hasonló könyv Fördős Agendája óta nem jelent
meg. Agendák a dolog természeténél fogva ritkábban
jönnek, mint predikácziós könyvek, a szükséglet e téren
nem oly nagy. A lelkészek és gyülekezetek konzervativek e téren, elannyira, hogy a sakramentális szertartásoknál előforduló úgynevezett rituális elemekre vonatkozólag is ragaszkodnak a megkötöttség elvéhez és
nemcsak ugyanazon imádságokat, hanem ugyanazon szertartási beszédeket olvassák vagy mondják évről-évre az
egyes alkalmakkor. így aztán használják Révész, Vámosi Pap, Fördős Agendáit, sőt használták még, legalább a közelmúltban, az idősebb lelkészek az 1806-ban
megjelent dunamelléki Agendát, vagy épen kéziratban
lévő agendákat. És ennek megvan a természetes magyarázatja. A gyülekezetek nagy része ragaszkodik nemcsak ahhoz, hogy a szertartási cselekvések a náluk
megszokott rendben következzenek egymás után, hanem
ahhoz is, hogy ezen szertartások alkalmával — különösen az úrvacsoránál — ugyanazon imádságok, sőt
beszédek, admonicziók is mondassanak el. Nem akarok
itt bővebben írni ezekről, hiszen a közelmúlt években
sok oldalról megtárgyaltatott az egységes liturgia és
ezzel kapcsolatban a liturgiális megkötöttség és szabadság határainak egymáshoz való viszonyának kérdése.
Én e tekintetben a szerzővel egyazon állásponton vagyok. A sákramentális részben és a rituális cselekvések
közül is az imákban megkötöttség, az admonicziókban
Isten igéjén, illetve a gyülekezet közös hittudatán nyugvó,
abban gyökerező szabadság, változatosság! Az úrvacsorázás alkalmával fellépő két elmaradhatlan ima, a bűnbánó és hálaadó, az ezekkel kapcsolatos, vagy önálló
részeket alkotó szent jegyek feletti hálaadó, mondjuk
felszentelő imák legyenek kötöttek, hiszen ha valahol,
úgy ezen cselekvésekben kell a liturgus egyéniségének
teljesen háttérbe szorulnia. De a rituális rész ama másik
elmaradhatlan eleme, az admoniczió, a szertartási beszéd
legyen a hely, idő, alkalom, a gyülekezet viszonyaihoz,
hitéletéhez mérten változó, és mint a szerző is hangsúlyozza, mondassék ez minden alkalommal könyv nélkül. De annyi megkötöttség kell ezen szertartási beszédekre nézve is, hogy ne legyenek az illető cselekvéstől
messze elkalandozok, legyenek egységesek, ne legyenek a többi elemek rovására túltengők. Lehet mondani, hogy a sakramentális szertartási beszédekhez a
szereztetési igék és az ezekhez nagyon közel álló egyéb
lókusok elégséges anyagot szolgáltatnak minden alkalomra ; az ezekhez való ragaszkodás megóvja a liturgust
a szorosan oda nem tartozó dolgok előránczigálásától,
a szétszórtságtól, mert ha valahol, úgy itt, ezen szertartásoknál kell a hívek figyelmét, gondolatait, érzelmeit,
vágyait oda, a szent cselekvésre összpontosítani. Ha
valahol, úgy az ilyen szertartásoknál kell óvakodnunk
a tautológiától, battologiától.

Ha valahol, úgy itt kell alkalmaznunk az elvet,
lehető kevés szóval elmondani a lényegest, a mit épen
azon alkalommal elmondanunk kell. Nem várakoztatni
sokáig a gyülekezetet künn a küszöbön, az előcsarnokban, hanem bevezetni a szentek szentébe, s ott demonstrálni azt, a mi után lelke szomjúhozik. A sakramentális
szertartásoknál figyelembe kell vennünk azt a különleges alkalmat, illetve módot, a melyben és mely szerint nálunk az úrvacsoraosztás történik. Nagy ünnepen,
egy már önmagában bevégzett istentisztelet után osztunk úrvacsorát, a midőn feltehetjük, hogy az előző
istentiszteleti cselekvések által az úrvacsorához járulók
az ünnep jelentősége által kellő hangulatban, az istenfiúság öntudatához vezéreltettek. Figyelembe kell vennünk azt, hogy a mi népünk igen sok helyen betűszerinti bőjtöléssel járul az úrasztalához. Ez a pár megjegyzés szolgáljon válaszul az érdemes szerzőnek azon
megjegyzésére, a melyet ő élőbeszédében a szertartási
beszédek terjedelmének védelmére felhozott. Szerény
nézetem szerint úrvacsorai beszédeink egyik lényeges,
szervi hibája az, hogy azokban olyanokat mond el, a
melyek már az előző kathedrai beszédben elhangzottak,
vagy legalább is, a melyek elmondásának helye a kathedra. A legszembeötlőbb e hibára vonatkozólag a
karácsonyi 1-ső sz. úrvacsorai beszéd, a melynek egy
lényeges része nem egyéb, mint egy 2-dik karácsonyi
prédikáczió. Hiszen ha nálunk már egyszer az a szokás,
hogy így ünnepi istentisztelettel kapcsolatban van az
úrvacsorázás, akkor az ünnepi beszédben már oda kell
mutatnunk arra a kapcsolatra, a melyben az ünnepelt
váltságesemény a váltság központját jelző sakramentummal van, hiszen nem szabad elmulasztanunk egyetlen
alkalmat sem, hogy már a beszédben felhívjuk a gyülekezet figyelmét a megváltó szeretet látható jegyeire és
ébresztgessük vágyódását az ezekkel való élésre, mert
hiszen csak akkor van előttünk az egész gyülekezet. A
midőn mi az úrasztalához kimegyünk, akkor a gyülekezet egy része — sajnos sok helyen nagyobb része —
már hátat fordított az úrasztalának; pedig ezen távozók
közül talán többen, ha előbb „kényszerítettók" volna
őket, nem mentek volna el, nem fordítottak volna oly
hidegen és közönyösen hátat a szent asztalnak. Igen, a
felhívásnak, az úrvacsora és az ünnep közötti kapcsolat
feltüntetésének ott, a kathedrában kell megtörténnie, és
ha ez megtörténik, tulajdonképen feleslegessé válik az
úrvacsorai agendáknak az az osztályozása, a mely itt e
könyvben is megvan.
Az úrvacsorával kapcsolatban szerző megemlékezik
az úrvacsora kiosztásának idejéről. Csodálom, hogy megjegyzései közé nem vette fel azt a különös jelenséget,
hogy mi magyar kálvinisták, a kik a Nagypénteket oly
nagy kegyelettel ünnepeljük, azon a napon nem úrvacsorázunk. Hiszen azon a napon, a melyen az Úrnak
haláláról prédikálunk, minden egyéb úrvacsorai beszéd
is felesleges lenne és pótolhatná azt a Zwingli liturgiájában meglévő alkalmas lekczió a Ján. 6-ból.

Előszavában jelzi a szerző, hogy keresetlen, érthető, építő akart lenni, hogy Isten igéje volt fő kútforrása. A ki ezen dolgozatokat végig olvassa és használja, az meg fog győződni róla, hogy a szó legteljesebb
értelmében megfelelnek a fenti feltételeknek. A szerző,
itt-ott terjengős, bőbeszédű — a fent jelzett körülménynél fogva is]— nem számol, mint ő mondja, az automobilon száguldó korszakkal, hangulata túlnyomóan didaktikus, de Isten igéjét, az evangéliomot a maga keresetlen
egyszerűségében, tisztaságában soha egyetlen helyen
sem téveszti szem elől. A keresztelési beszédben nem
üres frázisokat hord fel, hanem beszél ennek lényegéről,
jelentőségéről; a háznál mondott keresztelési beszéde
nagyon helyesen hosszabb ós szép pásztorális jellegű.
Az úrvacsorai beszédekre a fentebbiekben elmondottam már véleményemet; úrvacsorai imái nagyon szépek, biblikusak. Kár, hogy itt ezek körébe nem vette fel a
„régieket"; mert ha valahol, úgy ezek körében élhetünk
azon szellemi termékekkel, a melyekkel tűzben megpróbált hitű atyáink éltek, t. i. Kálvin, Zwingli, Oekolampad, Melótai—Révész stb. szép imádságaival. A Kálvin
úrvacsorai beszédének felvétele is kívánatos lett volna;
de hát ezek majd jönnek a zsinati agendás könyvben.
Nagyon helyes, hogy az úrvacsorázás előtti imáinak
legtöbbjébe felvette a szent jegyeket megáldó, elkülönítő imarészietet; mindegyikben ott kellene lenni ezen
elemnek.
A mi a szerző által közölt három kérdést illeti,
nagyon helyeslem, hogy szerző a 3-dik körébe a „szent
és tökéletes életre" való elkötelezés fogadalmát is felvette. Ezt könnyen ki lehet egészíteni a jócselekedetekre,
mint az ott megnyilvánuló hála természetes gyümölcseire
vonatkozó kérdésrészlettel.
Szépek, használhatók a betegek úrvacsorázása alkalmára írt agendái is.
A konfirmácziói agenda, illetve az ezen alkalomra
szánt beszédei hosszadalmasak, terjengősek; hiszen meg
kell gondolnunk, hogy ezt a szertartást is egy teljes
istentisztelet előzi meg. Nem tartom czélszerűnek, hogy
ebben két beszéd van, és hogy a fő, a konfirmácziói beszéd a tulajdonképeni aktus végén van, midőn a gyermek
figyelme már lankadt. Mostani alakjában ez nem használható. Használhatóbb része az agendás könyvnek: az
egyházkelő asszonyok megáldására vonatkozó beszédek
és imák. Csak ezekben is, mint több helyen, gyakran
használja a szerző a „vallás" szót ott, a hol helyesebb
kifejezések: a „keresztyénség", keresztyén vallás, Isten
vagy Krisztus.
Vannak még e könyvben esketósi, temetési, lelkészbeiktatási, templom, harang, egyházi szerek felavatási, zászlóavatási beszédek és imádságok, mind olyanok,
a melyek bőségesen felhasználható anyagot tartalmaznak
a kezdő lelkész számára, mert evangéliomi kálvinista
szellem hatja át ezen agendák minden részeit. De meg
kell jegyeznem, különösen a temetési és esketési beszédekre vonatkozólag, hogy egy agendás könyvben nem

foglalhatnak helyet az olyan specziális alkalmakra írott
beszédek, mint a milyenek az esketési és temetési beszédek között vannak; és legyen szabad megjegyeznem
azt, hogy bizonyos szent borzalommal olvastam át az
5. számú temetési beszédet. Hát így akarja egyszerűsíteni t. lelkésztársam a temetési szertartást, hogy egy
11 lapra terjedő (!) szertartási beszéddel, illetve imával,
áldással temet el egy halottat?! Oh szegény halottak és
még szánalomra méltóbb hátramaradottak! Valóban, ha
így temetnénk, igaza lenne annak a bizonyos róm. kath.
úri embernek, a ki azt mondotta: a kálvinista vallásban
élni szép és gyönyörűséges dolog lehet, hanem meghalni, eltemettetni és temetni ennek szertartása szerint,
arra gondolni sem jó.
De mindezen megjegyzések mellett én Benkő István
könyvét örömmel és élvezettel olvastam át és meg vagyok győződve arról, hogy a kik e könyvet megszerzik,
meg fogják kedvelni és önmagukra és a gyülekezetre
nézve építőén fogják felhasználni. Egy szorgalmas, öntudatos, Isten igéje által áthatott lelkipásztor értékes
szellemi terméke ez az agendás könyv, a mely minden
szégyenkezés nélkül foglalhat helyet nagy neveket hordozó kipróbált elődei mellett.
B. P. I.

BELFÖLD.
A ref. zsinat Vl-dik ülésszaka.
A reformátusok zsinata f. hó 4-én ült össze ismét,
megnyittatása óta immár hatodik ízben. E hatodik ülésszak tárgysorozatára az elnökség csupán a királyi megerősítés alá felterjesztett törvényczikkekre vonatkozólag
érkezett miniszterelnöki leiratot, illetve az abban módosítandóknak megjelölt törvényszakaszok újból való tárgyalását tűzte ki. A még függőben levő és a zsinat
legfőbb intézkedése körébe tartozó ügyek elintézése a
hetedik ülésszakra halasztatott el.
A zsinatot Kun Bertalan püspök nyitotta meg buzgó
imádsággal; majd a megalakulás után báró Bánffy Dezső
világi elnök jelentette be, hogy a királyi megerősítésre
felterjesztett törvényezikkek a miniszterelnökségtől bizonyos megjegyzésekkel érkeztek vissza, a melyeket a
zsinatnak tárgyalás alá kell vennie. A törvényezikkek,
az eddigi gyakorlattól eltérőleg, nem a király parancsából érkeztek vissza, hanem közvetlenül a kormánytól.
Az elnökség azonban azon a nézeten van, hogy az eddigi
gyakorlattól való eltérés egyáltalán nem derogál autonómiánknak, sőt jobban megfelel az 1848. III. t.-cz.-ben
előírt alkotmányos kormányi felelősségnek, mint az eddigi
gyakorlat.
A kormányleirat felolvastatván, báró Bánffy az
elnökség nevében az egyes bizottságokhoz kérte azt
utasítani.
Mielőtt azonban az megtörtént volna, Sass Béla
zsinati jegyző felszólalása és beterjesztett határozati

javaslata adott hosszabb vitára alkalmat. Sass Béla,
hivatkozván az eddigi gyakorlatra, az 1790/91. XXVI.
t.-cz. 4. §-ában biztosított legfőbbi királyi felügyeleti és
megerősítési jogra, szorgos figyelemre méltónak jelezte
azt a körülményt, hogy a zsinat által megalkotott törvények nem terjesztettek a király elé, hanem azokra a
kormány tette meg megjegyzéseit. A legfőbb felügyeleti
és törvénymegerősítési királyi jog kétségtelenül a felelős
magyar kormány által gyakorlandó ugyan, de királyi
jog, a mely nem azonosítható a kormány jogával, s
kizárólag a kormány által nem is gyakorolható. Mivel
pedig a kormány a zsinat által megalkotott törvényeket
a király elé nem terjesztette, hanem csak a maga megjegyzéseivel küldte vissza, indíványozta, hogy a zsinat
ne bocsátkozzék a miniszterelnöki leirat érdemleges tárgyalásába, hanem írjon fel a kormányhoz, hogy a múltban követett eljárás analógiájára, terjessze fel a törvénytervezetet a királyhoz s annak legfelsőbb elhatározását
közölje a zsinattal.
Sass Béla felszólalása és indítványa kétségtelenül
igen fontos és megszívlelendő kérdést vetett fel. Nyomban sorompóba is állottak a jogászok: dr. Nagy Dezső,
dr. Baksa Lajos, Hegedűs Sándor, dr. Mezey Albert, hogy
azt megvilágítsák. Mindannyian az elnöki felfogás mellé
csatlakoztak s igyekeztek meggyőzni a zsinatot a felől,
hogy a kormány eljárása nem sérti az egyház autonómiáját és szuverén törvényalkotó jogát. Nézetük szerint
nem a törvények szentesítéséről, hanem csak a törvényszentesítés előkészítéséről van szó. S a kormány nem
tett egyebet, minthogy az előkészítés körében reámutatott a törvénytervezet olyan pontjaira, a melyek az országos törvényekkel összliangzásba hozandók. A kormányleirat nem imperativ, hanem csak kérő és javasló természetű ; tehát a zsinat, szuverenitása minden sérelme
nélkül megfontolás alá veheti a törvénytervezetnek a
leiratban megjelölt pontjait s az azok módosítására vonatkozó kormány-propozicziókat.
Dr. Antal Géza, az aggályok eloszlatása végett,
Sass Béla indítványát az alkotmányügyi bizottsághoz
kívánta utasítani; a zsinat többségét azonban a jogászok
véleményei irányították s így mind Sass Béla, mind
Antal Géza indítványa elbukott s az elnökség propozicziója fogadtatott el.
Nem kritikát, hanem csak referádát írván> nem
bocsátkozom a különböző vélemények taglalásába. Anynyit azonban meg kell vallanom, hogy a kérdés, a zsinat többségének döntése daczára sem áll teljesen megvilágítva és vitathatatlanul előttem. A zsinati elnökség
mindenesetre jól tette volna, ha a kormányleiratot mindjárt, leérkezése után közzé teszi vala, hogy a felett
nemcsak a zsinati, de a nem zsinati tagok is gondolkozhattak volna. A kérdésnek több oldala van, a mit
kellő világításba szükséges helyezni s pro et contra
megvitatni, mielőtt valaki teljesen határozott véleményt
alkothatna felette. Hiszem is, hogy ez a kérdés, a zsinat
többségének döntése daczára, nem került le a napirend-

ről, hanem tartalmas eszmecsere fog felette megindulni,
a minek, ha már a múltra nézve nem is, de a jövőre
nézve hasznát fogjuk venni.
Az ülések második napján délelőtt a zsinat tagjai,
báró Bánffy Dezső vezetése alatt a király előtt tisztelegtek, hogy hódolatuk felől biztosítsák és köszönetet
mondjanak azért, hogy a király nem küldött erre a zsinatra sem „királyi embert".
Ő felsége előtt báró Bánffy a következő beszédet
mondotta:
„Felséges Király! Nekünk legkegyelmesebb Urunk !
A magyarországi református egyház, mely kiterjed
a magyar koronához tartozó országok összes református
híveire, Felségednek legkegyesebb engedelmével 1904.
november hó 10-én országos zsinatra gyűlt egybe. Hosszú
időn keresztül elszenvedett üldöztetések és küzdelmek
után Felséged nagynevű elődje, II. Lipót király 1790.
évi decretumának 26. czikke végre biztosította a protestánsoknak vallásuk szabad gyakorlatát és szabályozta
már előbb is a bécsi és linzi békekötésekkel és ezek
alapján alkotott törvényekkel biztosított jogait. Ezen
decretum hivatkozott 26. czikkének 4. pontja biztosította
a protestánsok részére a zsinatok tartásának jogát is.
Ezen törvénynyel biztosított jog alapján tartotta meg most
a magyar református egyház Felséged bölcs uralkodásának
idejében, már harmadik zsinatát, megalkotva és a változott viszonyok szerint szükségesnek
mutatkozóan
átalakítva az egyházi törvényeit. Az 1904. évi november
hó 10-én összeült zsinat működésének végéhez közeledik; már legközelebb abban a helyzetben leszünk,
hogy az újra szerkesztett törvényeket az 1848. évi IIIt.-cz. 6. §-a értelmében a felelős magyar kormány útján
Felséged legmagasabb színe elé terjeszthetjük, alattvalói
hűséggel és tisztelettel kérve azoknak legkegyelmesebb
megerősítését. Midőn ezen kérelmünk szóbeli kifejezésére
is itt Felséged legmagasabb színe előtt megjelentünk,
egyszersmind alattvalói hálánkat és köszönetünket fejezzük ki, hogy zsinatunk megtartására az engedélyt megadni Felséged kegyeskedett. De kegyes volt Felséged
belénk helyezett bizalmának azzal is kifejezést adni,
hogy — mint azt különben az 1790. évi decretum 26.
czikkének 4. pontja előírja — ellenőrzésünkre „királyi
ember" kiküldésétől eltekinteni kegyes volt. A magyar
református egyház, mint a multakban, úgy ma is alattvalói hűséggel ragaszkodik Felségedhez és Felséged
házához. Mint a multakban, úgy ma is egyeztetni tudja
őseinek hitéhez való szívós ragaszkodását, erős, hű,

ernyedetlen nemzeti érzését, a szabadsághoz és szabadelvűséghez való törhetetlen kitartását a trón iránti hűséggel és alattvalói hódolattal.
Fogadja Felséged a magyar református egyház
hálás, legőszintébb jókívánságait, melyeket itt, Felséged
magas színe előtt a református zsinat tagjainak sorai
élén a zsinat nevében kifejezni alattvalói hódolattal szerencsém van.
Az Isten éltesse, tartsa Felségedet, népeinek javára,
az egész magyar haza, az egységes magyar nemzet boldogítására. Éljen a király!"
A lelkes éljenzéssel kisért beszédre a király a
következőleg válaszolt:
„Két évvel ezelőtt örömmel adtam meg az engedélyt országos zsinatnak megtartására, s most, midőn a
zsinat hódolatát köszönettel fogadom, egyszersmind elvárom, hogy a zsinat az általa alkotott törvényjavaslatokat
legfelsőbb jóváhagyás és megerősítés alá mielőbb felterjeszti."
Decz. 5-én délután újból összeült a zsinat és az
egyes bizottságok javaslatai alapján tárgyalás alá vette
a kormány által megjelölt törvényszakaszokat. A kormánynak ezekre vonatkozó propoziczióit, valamint a zsinat által megállapított új szövegezéseket idő- és térhiánya miatt csak jövő heti számunkban közölhetvén,
itt csak a felől adunk hírt, hogy a zsinat a másodnapi
ülésben végzett az összes szakaszokkal és pedig csekély
eltéréssel akképen, a mint a kormányleirat megjelölte.
A decz. 6-diki, harmadik napi ülésre már csak a
végső intézkedések megtétele maradt.
Az előző napi ülés felolvasása után báró Bánffy
előterjesztésére felhatalmazta a zsinat az elnökséget a
törvénytervezetnek újból való felterjesztésére, s arra,
hogy a királyi elhatározás leérkezése után, a törvények
kihirdetése s azok életbeléptetése tárgyában szükséges
intézkedések megtétele végett, összehívhassa a zsinat
Vll-dik ülésszakát. Ezen az ülésszakon fognak elintéztetni a még függőben levő ügyek is, a miért is a kiküldött bizottságok felhivattak munkálataik sürgős elkészítésére.
A tárgyalások befejeztetvén Hegedűs Sándor indítványára, a zsinat jegyzőkönyvi köszönetet mondott az
elnökségnek a tárgyalások tapintatos vezetéséért.
Az ülésszakot Kun Bertalan püspök, lelkész-elnök
imádsága rekesztette be.
Tudósító.
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A tiszáninneni reform, egyházkerület
közgyűlése.
Az egyházkerületi közgyűlésnek Ungváron hozott
határozata folytán az elnökség Miskolczra, november 27-ére
hívta össze rendkívüli közgyűlésre az egyházmegyéket
s azok képviselőit, hogy tanácskozzanak az igazgatótanács fölterjesztése felett, abban a kérdésben: elfogadja e
a kerület a sárospataki főiskola főgimnáziumi tanáraira
nézve a fizetéskiegészítésre felajánlott államsegélyt
vagy nem?
A közgyűlés pont 10 órakor vette kezdetét a leánynevelde dísztermében, Kun Bertalan püspök és br. Vay
Béla főgondnok elnöklete alatt, a hol a meghívottak
mindnyájan megjelentek. Jól esett látni, hogy a főiskola
szeretete a még folyton betegeskedő főgondnokot is elszólította a közgyűlésre, hogy ő is jelenlétével tegye még
emlékezetesebbé e napot.
A püspök remek imádsága után Radácsi György,
mint egyházkerületi papi főjegyző olvasta fel az igazgató-tanács idevonatkozó jól megindokolt határozatát,
mely hálás szívvel veszi tudomásul a felénk is nyújtott
segítő kezet; a fizetéskiegészítésre vonatkozó államsegélyt,
miután az önkormányzati jogunkba nem ütközik, viszontszolgálatot tőlünk nem követel, elfogadásra ajánlja a
kerületnek. Oly szép ez a jegyzőkönyv s oly meleg
érzéssel volt felolvasva, miszerint azt hitte mindenki,
hogy egyhangúlag fog elfogadtatni. Nem így történt.
Pálóczi Czinke István elfogadja az államsegélyt,
mivel önkormányzati jogainkat nem sérti. De ellene van
annak, hogy a jegyzőkönyv úgy terjesztessék fel, a mint
meg van írva. Ez mélységes köszönettel liálafelirat. Ezt
egy ilyen testület magáévá nem teheti, mert az államkormány csak régi kötelességét teljesíti — 58 év elteltével. Különben erős a hite, hogy nem miértünk adatott ki ez a szabályzat, de a szerzetes-rendek kedvéért.
Felettébb ne örüljünk, mert ki tudja: örömünk nem lesz-e
korai ?! A lelkes éljenzés, mely felhangzott, azt árulta
el, hogy sokan vagyunk e nézetben.
Utána ellensúlyozásul Meczner Béla, a zempléni
gondnok fejtette ki hosszas és lelkes beszédben a maga
nézetét és kinyilatkoztatta, hogy aggodalomra nincsen
semmi okunk, mert ő tudja, hogy a közoktatásügyi minisztériumot melléktekintetek nem vezetik. 0 kérve-kéri
a közgyűlést, változtatás nélkül fogadja el az igazgatótanács felterjesztését, annyival inkább, mert már a lapokban is megjelent. Révész Kálmán után — a ki egy helyreigazítást kért — dr. Tüdős István kelt az igazgató-tanács
felterjesztése védelmére; így aztán, mivel Czinke nem
kérte a szavazás elrendelését, a jegyzőkönyv változtatás
nélkül felterjesztetett, kiemelve különösen az akadémiai
tanárok fizetéskiegészítésére vonatkozó államsegély mielőbbi kiutalása kérését, — az igazság és méltányosság
szempontjából.
Ugyancsak Radácsi referálta a parókhiális könyvtár-bizottság nagyon terjedelmes és tanulságos előterjesz-

tését. A bizottsági jelentés elég kedvező képet rajzol e
tekintetben egyházkerületünkről. Vannak egyházmegyék,
mint pl. az abauji és f.-zempléni, a hol a felsőbb rendelet minden egyházban keresztülvitetett. Némely egyházmegyében 2—3 egyház hátralékos. Van olyan is, a
hol még sok egyház nem tett eleget kötelességének.
A szigorúbb ellenőrzés végett az esperesek részére
egy törzskönyv készítése elrendeltetett, s tudomásul vettük,
hogy a parókhiális könyvtár I-ső darabja (Pokoly : „Az
erdélyi ref. egyház története") minden egyháznak a kerületben megküldetett. Felterjesztéseit elfogadtuk, határozattá emeltük, valamint azt is, hogy az egyházmegyei
és kerületi jegyzőkönyveket mindenütt be kell köttetni,
hogy az elkallódástól e fontos nyomtatványokat megmentsük. Az egyházlátogatóság e határozat foganatosítását mindenütt a legszigorúbban fogja megkövetelni
(F.-Borsod már 4 év előtt ugyanezt elhatározta).
Majd tárgyalás alá került Olajos Pál gesztelyi
lelkész kérvénye, melyben erkölcsi elégtételt s némi
anyagi segítséget is kórt főhatóságunktól, hogy a Benedek
Elekkel folytatott perben — sajtóvétségi ügyben — elmarasztalta a bíróság. 0 a megsértett papság védelmére
fogott tollat.
Mellette szóltak Szuhay Benedek, Ujj József, Zombori Bedő ; ellene Radácsi György és Vadászy Pál. Végre
kevés szótöbbséggel kimondta határozatképen a kerület,
hogy veszedelmes preczedenst alkotni nem kiván s napirendre tér a kérvény felett.
Ekkor felfüggesztetett a közgyűlés, azon reményben, hogy az igazgató-tanács előkészíti a sárospataki
főiskola gyöngytarlói birtokán szükséges építkezésekről
a tervet, költségvetést s egyéb iratokat. Miután az igazgatótanács maga is lehetetlennek tartja sok idevonatkozó
dologra a határozathozatalt: a közgyűlés eloszlott s a
legtöbben megszemléltük a Szemere Bertalan csak pár
héttel ezelőtt felállított s leleplezett szobrát, melyet Borsod vármegye közadakozás folytán állított halhatatlan
nagy
fiának.
Szuhay Benedek.

KÜLFÖLD.
Egyházi élet — az Oezeánon túl.
Az amerikai református magyarság legerősebb szereteti közintézménye, az úgynevezett „Amerikai Reform.
Egyesület", ez évi konvenczióját október 17-én és folytatólagosan tartotta a kies fekvésű Trenton városkában
s annak vendégszeretetéről híres magyar gyülekezete
körében.
A Ref. Egyesület évi összejövetelei, a mennyiben
azok alkalmat adnak az amerikai ref. magyarság legjobbjainak az egymással való megismerkedésre, s a
lelkészi karnak is a szélesebb mező áttekintésére, minden évben eseményszerű jelentőséggel bírnak egyházi
és egyháztársadalmi életünkben.

S ha ez így van minden évi konvencziónknál, az
idei összejövetelt sokszorosan korszakalkotó jelentőségűnek kell tekintenünk az amerikai ref. magyarság életében, történetében.
Ez a gyűlés tíz éves jubileumi gyűlése volt az
evangéliom diadaláért ez idegenben küzdő ref. egyházi
intézményünknek, épen azon trentoni egyház kebelében,
a hol az egyesület bölcsője ringott, hol ez áldott intézményt megalkottuk, a szintén fennállása tíz éves jubileumát ünneplő trentoni egyház körében.
Az Isten megsegítő kegyelméért való hála szent
érzése megható kedves alakban keresett magának nyilvánulódást a konvencziót alkotó tagok szívóben.
A 10 éves fennállás emlékére ugyanis megvettetett
az alapja egy amerikai magyar ref. árvaháznak. E nemes czélra az egyesület egyelőre 1000 dollárt adott
alapvagyonából.
A kik a ref. amerikai magyarság önfentartó erejében, képességében, nagy tettekre hivatottságában, nemes
jó szivében valaha kételkedtek, vagy a kiknek lelkét
szomorúan érintette az áldatlan testvérharcz dúlása, mely
a csatlakozás kérdésében szinte összeforraszthatlanul
elválasztotta az egy testnek tagjait, s lehetetlenné tette,
hogy az egész amerikai ref. magyarság egy zászló alatt
harczoljon hitünk diadaláért s a magyar név megbecsültetésóért ez idegenben: azoknak szive, lelke teljék
meg az amerikai ref. magyarság szebb jövője szent
reményének átérzésével.
Az amerikai ref. magyarság szent lelkesedésre és
alkotásra képes erős és hivő sereg! Vezetői, a lelkészi
kar, tartozzanak ennek tagjai a csatlakozottak vagy a
nem csatlakozottak táborához, hű magyarok, a hazának
s a hazai anyaszentegyháznak hűséges fiai, kik bizonyára
megérdemlik, hogy felölök otthon szeretetlenül ne ítélkezzenek.
Hogy a jótékony szeretet mezején milyen nemes
munkát végzett a Reform. Egyesület, arról hű képet
alkothatunk magunknak a pénztárnok jelentéséből, ki a
lefolyt 12 hó alatt 23 ezer dollárt, pénzünk szerint
százezer koronán felüli összeget fizetett ki, a legnagyobb
részben otthon levő özvegyek és árvák megsegítésére.
Még fölségesebb perspektíva tárul elénk az egyesület áldásos működéséről, ha a 10 évi adatokat összegezzük, a melyeknek eredményeként azt állapíthatjuk
meg, hogy fennállása óta ezen krisztusi munkát végző
intézmény több mint 100 özvegynek s legalább 500
árvának összesen félmillió koronán felül juttatott segélyt.
Az egyesület tagjainak száma jelenleg meghaladja a
kétezret, a mi tekintve az amerikai reform, magyarság
nagy számát, bizony nagyon csekély szám. De reméljük,
a zászlót Isten segedelmével diadalról diadalra vihetjük
a jövőben!
*
*
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Megjelent a Ref. Church in The U. S. kormányzata alatt álló „Amerikai Magyar Ref. Egyházmegye"

Clevelandban, ez év június 12-én s folytatólagosan tartott egyházmegyei gyűléséről a nyomtatott jegyzőkönyv.
A kik a testvéri szeretet meleg érdeklődésével
kisérik az amerikai ref. magyarság fejlődésének, haladásának ügyét, azok e jegyzőkönyvből sok fölemelő
tanulságot fognak kivonni.
Ezúttal épen ezeket akarván csoportosítani és felmutatni, mellőzni kívánom az egész gyűlés lefolyásának
ismertetését. Ezt egy önálló czikk keretében kívánom
rövid időn belül megtenni; épen ezért csupán a statisztikai kimutatást fogom most közölni.
Ehhez az úgynevezett „nem csatlakozott" egyházmegyéhez ez idő szerint tíz magyar gyülekezet s legalább ugyanannyi szórvány tartozik. Ezen egyházak
tagjai alkotják az úgynevezett konzervatív elemet az
amerikai ref. magyarság között, a fejlődés biztosítékát
a régi fentartó, segítő amerikai egyet, reform, egyház
kötelékei között való megmaradásban ismervén fel. Két
lelkész kivételével, otthon nyert diplomás lelkészei gondos és bölcs vezetése alatt, az egyházmegye kebelébe
tartozó gyülekezetek körében példás rend és örvendetes
haladás tapasztalható.
Legszembetűnőbben észrevehető e haladás az anyagi
téren, a hol a kifejtett áldozatkészség visszatükrözi a
gyülekezeti hitélet erejét is és fokmérője a hívek buzgóságának.
A kimutatás szerint az egyházmegyéhez tartozó
10 gyülekezet hívei a mult év folyamán 28 ezer 655
dollárt, mintegy százötvenezer koronát juttattak önkéntes
buzgóságból egyházi czélokra.
Ez összeg az egyes gyülekezetek, közt következőkép oszlik meg: (Táblázatot lásd a túloldalon.)
Az egyházmegyéhez újabban csatlakoztak a chicagói (Illinois állami) magyar ref. gyülekezet Nánássy Lajos
lelkipásztorral, a So. bendi (Indiana állami) ifjú egyház
Csépke István lelkésszel és a So. norwalki (Connecticut
állami) egyház Dokus Gábor lelkésszel. Továbbá szervezés alatt áll a clevelandi 2-dik gyülekezet, melyet Csutoros Elek adminisztrál és Boros Jenő tiffini theologus
lát el rendes vasárnapi igehirdetéssel.
Az amerikai magyar ref. egyházaknak most van
valódi sziiksógök arra, hogy egymást megértve, békességben munkálkodjanak, ha már egymással kezet fogva
nem lehet is, de legalább egymás mellett. A munkamező mindig szélesbedik. Az európai kikötőkből induló
hajók — sajnos — még mindig ezrével ontják új
hazát s benne boldogulást kereső, szegény kivándorló
híveinket. Ezeket megtartani az anyaszentegyháznak, a
vallás vigasztaló áldásaival mellettök állani — ezt végezik az amerikai magyar missziói lelkészek — tekintet
nélkül arra, hogy a csatlakozottak vagy nem csatlakozottak táborához tartoznak-e. Mert abban, a ki Fő, hál'
Istennek, eddigelé mindnyájan egyek vagyunk!
Homestead Pa.
Harsányi Sándor,
homesteadi ev. ref. lelkész.
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Folyó szám

Egyházak neve

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cleveland, Ohio
Dayton, Ohio
Dillonvale, Ohio
Eleanor, 1 Pennsylv.
Johnstown, Pennsylv.
Homestead, Pennsylv.
Lorain. Ohio
Pittsburg. Pennsylv.
Toledo, Ohio
Trenton N. J.

Lelkészek neve

Szaporodás
Beiratkozott
rendes
egyházi tagok kereszte- konfirm
által
lés által

Fogyás
halálozás
által

I

1

Csutoros Elek
Virág István
Kováchy M. István
Radácsi Sándor
Kovács Endre
Harsányi Sándor
Lndman Sándor
Kalassay Sándor
Kovács János
Vajó Sándor
Összesen

Bevétel
jótékony
czélokra

egyház fenntartására
adományok

500
70
75

141
6
30

20

63

4

1

157
200
112
190
157
240

16
53
24
95
25
21

3
1
5
11
73

8
22
16
57
17
4

35-82
25-00
62-90
1169-22
112-55

616261
54000
624318.
132883
505380
1760-21
4777-90
2320-09
474-00

411

117

178

1440 29

| 28655 69

1071

|

35-00

Üjonnan alakult egyház.

IRODALOM.
Köznapi imádságok. Ily czím alatt jelent meg
Csiky Lajos, debreczeni ref. theol. akadémiai tanár legújabb munkája, Hegedűs és Sándor debreczeni könyvkiadók vállalatában. Ára, díszes fekete vászonkötésben,
8 kor. A munka megjelenését most csak jelezzük; ismertetésére még visszatérünk.
Az üdv útja czím alatt, elő- és utóimádságokkal
ellátva, 15 egyházi beszédet adott ki egy kötetben
Harsányi Pál, olcsva-apátii ref. lelkész. A kötetet, mely
2 koronáért Hegedűs és Sándor könyvkiadóknál Debreczenben kapható, ismertetni fogjuk.

EGYHÁZ.
Esperesi beiktatás. Az érmelléki ref. egyházmegye
nov. 28 án iktatta be hivatalába új- esperesét: Marjay
Pétert. Az esperes hosszabb és hatásos beszédben vázolta program mját.
Lelkészvalasztások. A túrterebesi ref. gyülekezet
Horváth Pál ároktői helyettes lelkészt, — a selyebi ref.
gyülekezet Köszeghy János segédlelkészt, — a lajtaújfalui evang. gyülekezet Schrödl József segédlelkészt,
— a várpalotai evang. gyülekezet Horváth Sándor sikátori lelkészt választotta meg lelkipásztorává.
Egyházmegyei választások. A pápai ref. egyházmegye lelkészi aljegyzőjévé Seregély Béla adásteveli
lelkészt, világi aljegyzőjévé Körmendy Béla tiszteletbeli
főszolgabírót választotta meg.
Templomalapkö-letétel. A kaposvári ref. missziói
egyház f. hó 2-án tette le ünnepélyesen építendő temploma alapkövét. Az egyházi ünnepélyen dr. Rusa Ernő
gondnok mondott beszédet s felolvasta az alapkőbe elhelyezendő emlékiratot. Az emlékirat elhelyezése után
Csertán Márton lelkész kérte buzgó imádságban Istennek segítő kegyelmét a megkezdett munkához.
Koronaőrválasztás. A néhai báró Radvánszlty Béla
halálával megüresedett protestáns koronaőri állást f. hó
4-én töltötte be a képviselőház és a főrendiház együttes
ülése. A király által kijelölt négy egyén közül az együttes ülés egyhangú felkiáltással hadadi báró Wesselényi
Miklós függetlenségi képviselőt választotta meg. Az új

koronaőr megválasztását a király megerősítette ós báró
Wesselényi még az nap letette a király kezébe az esküt.
A választás és az eskütétel nagy külső fénnyel ment
végbe. Feltűnő és különös azonban, hogy bár az évszázados gyakorlat szerint a protestáns koronaőr helye
mindig protestáns emberrel töltetett be, most, a kormány
előterjesztésére, a király nemcsak protestáns, hanem
róm. kath. egyéneket is jelölt. A jelöltek: báró Wesselényi Miklós, báró Prónay Dezső, Semsey Andor és gróf
Hadik-Barkóczy Endre közül ugyanis a két utóbbi római
katholikus. így, ha a törvényhozás tagjai nem respektálták volna az évszázados gyakorlatot, megtörténhetett
volna, hogy a prot. koronaőr helyét is r. kath. egyén
foglalta volna el, a felekezeti egyenlőség és viszonosság
nagyobb dicsőségére. Az ilyen jelenségek bizony épen
nem örvendetes jelei az új időknek!
Molnár Tiktor beiktatása. Említettük már, hogy
a brassói evang. magyar egyházmegye Molnár Viktor
kultuszminiszteri államtitkárt választotta meg felügyelőjévé. Az új felügyelő hivatalos beiktatása f. hó 3-án
ment végbe Csernátfaluban. Az új felügyelőt bandériummal kisérték a brassói vasúti állomásról a beiktatás
színhelyére, a hol Kiss Árpád lelkész mondott üdvözlő
beszédet. A templomban megtartott rendkívüli egyházmegyei közgyűlésen az esperes üdvözölte a felügyelőt,
a ki, megköszönvén a belé helyezett bizalmat, beszédében ezeket mondotta: „Nehéz viszonyok között élünk,
a melyek mindenkinek kötelességévé teszik, hogy a
ránk nehezedő terheket és kötelességeket megosszuk és
közösen vállaljuk. A súlyos gazdasági és társadalmi
viszonyok az utolsó évtizedekben mindinkább előtérbe
tolták az egyéni érvényesülést ós mindinkább háttérbe
szorítják a közintézmények iránti érdeklődést és áldozatkészséget. Különösen tapasztaljuk ezt az egyház terén,
a melynek magasztos hivatása iránt bizonyos közönyt
tapasztalunk, a melynek következménye lett, hogy egyházunk tanítása és szervezete ellenére, a lelkészkedő
papság magára hagyatva, a kor romboló hatását nem
tudja egymaga ellensúlyozni. A protestáns egyházban
az erőtlenség, a gyengeség bizonyos érzete fogta el az
elméket és oda juttatott bennünket, hogy a hatalmasabb
állam segítő kezét kérjük és követeljük. Kétségtelen,
hogy az állam támogatására egyházunk mindenképen
érdemes és arra jogosan számíthat is, mert a múlthoz
képest a jelenben is államfentartó szolgálatokat teljesít,
a közerkölcsnek hű őre, a közművelődésnek lángoló

apostola és a nemzeti érzés hivatott terjesztője volt és
ma is az. Az állami támogatás igénybevétele azonban
csak addig jogosult, míg az egyháznak ideje és alkalma
van közgazdaságunk és közművelődésünk rohamos fejlődése által meglepett szellemi és anyagi helyzetét kiegyenlíteni. Mihelyt azonban azokat a hézagokat, a melyek
a magyar állam politikai, társadalmi, gazdasági és művelődési váratlanul gyors átalakítása következtében az
utolsó félszázadban az egyházi téren támadtak, kitöltöttük, a mi általában és nagyjában véve a kormány nagymérvű támogatása révén immár megtörtént s a közel
jövőben már teljesen kiegészül, mulhatlan kötelességünkké válik: a protestáns egyház keletkezésének és
nagy történeti múltjának tradicziójához képest önkormányzati önállóságunkat és magasztos hivatásunk érdekében önmagunkban, saját erőnkben, a hivők szoros
összetartásában, áldozatkészségében és keresztyéni erényekben és munkásságában keresni további boldogulásunk és fejlődésünk egyedül biztos alapját és forrását.
Az eszmék áradatában könnyen elmosódnak az egyéniségek, de a jellemek csak az élet küzdelmeiben képződnek." — Beszéde végeztével letette a felügyelő a
hivatali esküt, a mivel a közgyűlés véget is ért. A
gyűlés után tisztelgő küldöttségek járultak az államtitkárfelügyelő elő. Dr. Jekel alispán vezetése alatt a tíz
csángó község elöljárósága adta át neki a díszpolgári
oklevelet; azután pedig a ref. esperessóg, az unitárius,
a róm. kath. és a görög keleti egyházak, a tanító-egyesület és az állami polgári iskola képviselői tisztelegtek.
Az állami anyakönyvvezetés űj rendje. Az 1904-ben
hozott XXXVL törvényczikk az állami anyakönyvvezetésről szóló 1894. évi XXXIII. törvényczikket lényegesen
módosította, a mennyiben az anyakönyvek vezetését
minden külön megbízatás nélkül a jegyzőkre ruházza. A
hivatalos Budapesti Közlöny nem régen közölte a magyar
királyi belügy- és igazságügyminiszterek rendeletét, a
mellyel az új törvény életbeléptetését 1907. évi január
hónap elsejére tűzik ki. A rendelet így hangzik: A
m. kir. belügyi s igazságügyi minisztereknek 118,339
1906. B. M. számú rendelete, az állami anyakönyvekről
szóló 1894: XXXIII. t.-cz. módosításáról alkotott 1904.
XXXVI. t.-cz. életbeléptetése tárgyában. Az állami anyakönyvekről szóló 1894 : XXXIII. t.-cz. módosításáról alkotott^ 1904 :XXX VI. t.-czikket az utóbbinak 29. §-ában
nyert megbízás alapján 1907. évi január hónap 1-én
életbe léptetjük. Az állami anyakönyvek vezetése tárgyában egyidejűleg ez évi 80,000. B. M. sz. a. kibocsátott
új Utasítás a Belügyi Közlöny ez évi 48. számában, a
házasság kihirdetése, megkötése és anyakönyvezése tárgyában ez évi 20,000. I M. sz. a. kibocsátott új Utasítás
pedig az Igazságügyi Közlöny ez évi 11. számában
jelenik meg. Az 1904: XXXVI. t.-cz. életbeléptetésére
vonatkozó közelebbi rendelkezéseket a törvényhatóságokhoz szintén ezzel egyidejűleg kibocsátott ez évi 118,340.
számú belügyminiszteri körrendelet tartalmazza. Budapest,
1906. évi október hó 15-ón. Gróf Andrássy Gyula s. k.
belügyminiszter. Polónyi Géza s. k. igazságügyminiszter. —
Közli továbbá a hivatalos lap a magyar királyi minisztérium 2800—1906. M. E. számú rendeletét a diplomácziai
képviselők, konzulok és ezek helyettesei, mint magyar állami
anyakönyvvezetők által követett eljárásnál szükséges eltérések megállapításáról is. A magyar kir.- minisztériumnak
egy másik rendelete a tengeri hajókon utazás közben
előforduló születések és halálesetek nyilvántartásáról
és tanúsításáról szól. A magyar királyi kormány az 1906.
évi október hónap 4-dik napján kelt minisztertanácsi határozat e) pontjában és az 1894- XXXIII. törvényczikk 79.

szakaszában nyert fölhatalmazás alapján, a magyar törvények értelmében a házasságkötés jogával ós a magyar
állami anyakönyvvezetői hatáskörrel az 1907. évi január
hónap 1. napjától kezdve fölruházza a durazzói, gyurgyevói, krajovai, mitroviczai, plojesti, prizreni, tientsini,
turnszeverini, valonai és várnai császári és királyi konzuli
hivataloknak mindenkori vezetőit és ezek helyetteseit. —
A hivatalos lap végül az igazságügyminiszternek azt a
rendeletét is közli, a mely a katonai egyéneknél (a
fegyveres erő ós csendőrség) előforduló születések, halálesetek és házasságok anyakönyvi nyilvántartásáról ós
tanúsításáról szól. A minisztérium elrendeli, hogy katonai
egyéneknél akár béke, akár háború (mozgósítás) idején
előforduló születéseket és haláleseteket az állami anyakönyvekbe is be kell jegyezni, még pedig, tekintet nélkül a gyermeknek vagy az elhaltnak állampolgárságára
és községi illetőségére.
A pálinkásboltok vasárnapi szünete. Az Országos
Közegészségügyi Egyesület, Ilosvay Lajos udvari tanácsos
vezetésével, küldöttségileg jelent meg a mult héten a
pénzügyi és kereskedelemügyi minisztereknél s azt kérte,
hogy a vasárnapi munkaszünet terjesztessék ki vasárnap
délelőtti tíz órától kezdve azokra az üzletekre is, a melyek
szeszes italok kimérésével foglalkoznak. Ez ügyben a
küldöttség emlékiratot nyújtott át a minisztereknek, a kik
szivesen fogadták a küldöttséget és megígérték, hogy a
memorandumot tanulmány tárgyává teszik.

I S K O L A .
Nyilatkozat. Minthogy Sedivy László úr Hamar
Istvánhoz írott válaszában azoknak a theologiai tanároknak a névsorából, a kik „jó javadalmazású lelkészi állásról mentek el tanárnak", kifelejtette az én nevemet.
Indokoltnak látom e hiányt annál is inkább pótolni, mert
az előbbi hivatalomnál körülbelül 2000 koronával kevesebb jövedelmű jelenlegi állásomra, bizonyos egészségi
szemponton kivül, kizárólag és egyedül az a vágy vezérelt, hogy zavartalanabbul élhessek a tudománynak. —
Kérem Sedivy\urat ennek tudomásul vételére. Sárospatak,
1906. deczember 3. Zoványi Jenő.
Theologiai tanári vizsgálat. Nagy Béla, a sárospataki ref. theol. akadémia helyettes-tanára a kolozsvári
ref. theol. fakultáson fogja letenni theol. tanári vizsgálatát a dogmatikából és a dogmatörténelemből.
Rendkivüli lelkészképesitö és theologiai vizsgálatok. A kolozsvári ref. theologiai fakultáson f. hó 18.
és 19. napjain fognak megtartatni a rendkivüli lelkészképesítő- és alapvizsgálatok, a melyekre azonban csak
azok jelentkezhetnek, a kik az igazgató-tanácstól arra
engedélyt nyertek.
Jubileumi ünnepély. A pozsonyi evang. liczeum
f. hó 1-én tartotta meg fennállása 300 éves fordulójának
örömünnepét. Folyó hó 2-án pedig az egyházközség
ünnepelte szintén háromszázados jubileumát. A liczeum
ünnepén a kultuszminiszter a tankerületi főigazgatóval képviseltette magát. Jelen volt továbbá a városi tanács, a
polgármesterrel élén, a jogakadémia tanári testülete, a
város intelligencziája, felekezeti különbség nélkül és az
intézet volt növendékeinek egész serege. Az ünnepély a
nagy templomban folyt le s a liczeumi vegyeskar Lutherénekével vette kezdetét. Holch Ottó liczeumi tanár imádsága után dr. Dobrovics János egyházi és iskolai felügyelő
üdvözölte a megjelenteket, majd pedig
Hirschmann
Nándor igazgató ismertette az intézet érdekes történetét,

különösen hangsúlyozva, hogy a liczeum nemcsak a kultúrának, hanem a hazafias érzéseknek is melegágya volt
kezdettől fogva. Albert János liczeumi tanár alkalmi
ódája után Hamvas József tanár olvasta fel Marlcusovszhy
Sámuel tiszteletbeli igazgató érdekes és értékes dolgozatát, a melyben az intézetnek patentalis korbeli küzdelmeit ismertette. A nevezetes és lefolyásában méltóságos
ünnepély TrsztyénszTcy Ferencz esperes - lelkész záró
imádságával ért véget. Virágoztassa az Isten továbbra
is a derék intézetet!
Szocziális kurzus. A Szőts Farkas theol. tanár
által rendezendő szocziális kurzus, újabb értesülésünk
szerint f. hó 17—21. napjain, naponként este 6 órakor,
a ref. főgimnázium nagytermében fog megtartatni.
Protestáns középiskoláink az 1907. évi állami
költségvetésben. Az 1883. XXX. t.-cz. alapján segélyül
van felvéve az aszódi evang. algimnáziumnak 10,000
(az idén 10,000), a beszterczebányai evang. algimnáziumnak 8000 (8000), a békési ref. gimnáziumnak 24,000
(22,000), a békéscsabai evang. főgimnáziumnak 30,000
(28,000), a bonyhádi ev. algimnáziumnak 11,000 (11,000),
a budapesti ev. főgimnáziumnak 32,000 (32,000), a budapesti ref. főgimnáziumnak 36,000 (36,000), a csurgói ref.
főgimnáziumnak 31,400 (31,400), az eperjesi ev. főgimnáziumnak 32,000 (32,000), a felsőlövői ev. főgimnáziumnak 10,000 (10,000), a gyönki ref. gimnáziumnak 10,000
(10,000), a hajdúböszörményi ref. főgimnáziumnak 13,000
(11,000), a hajdúnánási ref. gimnáziumnak 18,000 (16,000),
a halasi ref. főgimnáziumnak 16,000 (14,000),' a hódmezővásárhelyi ref. főgimnáziumnak 32,000 (32,000), az
iglói ev. főgimn.-nak 32,000 (32,000), a karczagi ref.
gimn.-nak 18,000 (16,000), a kecskeméti ref. főgimn.-nak
24,000 (24,000), a késmárki ev. főgimn.-nak 16,000 (14,000),
a kisújszállási ref. főgimn.-nak 32,000 (32,000), a kolozsvári ref. főgimn.-nak 28,000 (26,000), a kolozsvári unit.
főgimn.-nak 32,000 (32,000), a kunszentmiklósi ref. gimn.nak 7000 (
), a marosvásárhelyi ref. főgimn.-nak
20,000 (18,000), a mármarosszigeti ref. főgimn.-nak 32,000
(32,000), a mezőtúri ref. főgimn.-nak 28,000 (26,000), a
miskolczi ref. főgimn.-nak 30,000 (30,000), a nagykőrösi
ref. főgimn.-nak 26,000 (26,000), a nyiregyházai evang.
főgimn.-nak 32,000 (32,000), a pozsonyi ev. főgimn.-nak
32,000 (32,000), a rimaszombati egyes. prot. főgimn.-nak
32,000 (32,000), a rozsnvói evang. főgimn.-nak 32,000
(32,000), a selmeczbányaiev. főgimn.-nak 32,000 (32,000),
a sepsiszentgyörgyi ref. főgimn.-nak 32,000 (32,000), a
soproni evang. főgimn.-nak 32,000 (32,000), a szarvasi
evang. főgimn.-nak 32,000 (32,000), a szászvárosi ref.
főgimn.-nak 32,000 (32,000), a szatmári ref. főgimn.-nak
32,000 (32,000), a szókelykeresztúri unit. gimn.-nak 13,000
(11,000), a székelyudvarhelyi ref. főgimn.-nak 32,000
(30,000), a zilahi ref. főgimn.-nak 30,000 (30,000), összesen 1.065,400 korona. Többlet az 1907. évi költségvetésben 31,000 korona, a melyből a békési, békéscsabai, hajdúböszörményi, hajdúnánási, halasi, karczagi,
késmárki, kolozsvári, marosvásárhelyi, mezőtúri, székelyudvarhelyi ev., illetve ref. és a székelykeresztúri unit.
iskolákra esik 2—2 ezer korona s mint új tétel a kunszentmiklósi ref. gimnáziumra 7000 korona. Ezeken kivül
fel van véve a felekezeti, törvényhatósági és községi
középiskolák ideiglenes segélyezésére 40,000, a tanári
fizetések pótlására 600,000 és a hitoktatók díjazására
21,000 korona. — Építkezési államsegélyben részesülnek:
a békéscsabai ev., a békési ref., a bonyhádi ev., a budapesti ev., a csurgói ref., a felsőlövői ev., a hajdúnánási ref.,
a halasi ref., a hódmezővásárhelyi ref., az iglói ev., a karczagi ref., a késmárki ev., a kolozsvári ref., a kolozsvári

unit., a miskolczi ref., a nagyenyedi ref., a nagykőrösi ref.,
a nyiregyházai ev., a pápai ref., a pozsonyi ev., a rimaszombati prot., a rozsnyói ev., a selmeczbányai ev., a soproni ev., a szarvasi ev., a szászvárosi ref., a székelyudvarhelyi ref. és a zilahi ref. középiskolák. Az 1907. évre építkezési segélyre fel vannak véve a székelyudvarhelyi ref.
főgimn. 220,000 koronával és folyamatban van a bonyhádi ev., a debreczeni ref., a hajdúböszörményi ref., a
kecskeméti reform., a mármarosszigeti ref., a medgyesi
evang. és a rimaszombati egyes. prot. iskolák építkezési
segélyének a kiutalása. — Á felekezeti és községi népiskolai tanítók fizetéskiegészítésére, az 1906. évi 3.500,000
koronával szemben, 3.670,000 kor. van felvéve. A felekezeti népiskoláknál szervezendő könyvtárak felállítására
új tételképen 5000 korona szerepel a költségvetésben.

EGYESÜLET.
Adventi protestáns esték. A Magyar Prot. Irodalmi
Társaság pozsonyi köre az idén is megtartja protestáns
estéit. Az esték programmján építő és ismeretterjesztő
felolvasások szerepelnek, a melyeknek tartására a pozsonyi
prot. társadalom legkiválóbb alakjai vállalkoztak.
A budapesti Lorántffy Zsuzsánna nöegyesület
f. hó 4-én este rendkívül sikerült szeretetvendégséget
rendezett a ref. főgimnázium dísztermében. Örömmel
látjuk, hogy az egyesület szeretetvendégségei mind
inkább rokonszenvesebbé válnak s a fővárosi protestáns
társadalom legelőkelőbbjeit gyűjtögetik össze. Szeretetvendégségeivel így a Lorántffy Zsuzsánna-egyesület valóban nagy szolgálatot tesz a budapesti egyháznak és az
Istenországának. Lelkeket nyer meg, áldozatkészséget
támaszt s felkelti az érdeklődést az evangéliom ,és az
evangéliomi szeretetmunkák iránt való érdeklődést olyan
körökben is, a melyek csak néhány évvel is ezelőtt, már
csaknem elfeledték protestáns voltukat, vagy vallásosságuk megmutatására elégnek ítélték a templomban
hébe-hóba megjelenést. A szeretetvendégségen énekszámok (Ozanics és Ballagi Erzsi kisasszonyok), szavalat
(Karácsonyi k. a.), hegedűjáték (Halász Gedeon) gyönyörködtették a nagy és díszes közönséget. Bibliamagyarázatot Szilassy Aladár tartott, s ennek keretében
rendkívül szépen szólott a vasárnapi iskolák áldásos
munkájáról. A szeretetvendégség mintegy 250 koronát
jövedelmezett, a mely összeg a vasárnapi iskolák s általában a gyermekek számára kiadott „Örömhír" czímű
vallásos lapocska kiadására fordíttatik.

KÜLÖNFÉLÉK.
K é n e l e m . Az év vége felé járunk és mégis
több száz koronánk van hátralékban az előfizetési
díjakból. Lapunk anyagi viszonyai a hátralékokra rászorítanak bennünket; kérjük tehát a már megszolgált díjaknak a kiadóhivatal
czímévé
sürgős beküldését.
Az orvostudománynak világszerte sokatigérő renaissance-át látjuk rohamosan fejlődni egy új gyógymódban, mely egyszerűsége, czélszerűsége és kiváló
sikerei által ma már, mint legbiztosabb és legjobb gyógymód van elismerve. Ez a gyógymód a hemopatia vagyis
vérgyógyítás, mely a képzelhető legszebb gyógyeredmé-

nyekkel lesz alkalmazva köszvény, görvélykór, asztma,
szív-, vese-, gyomor- és bélbajokban, súlyos idegbántalmak (neurasthenia, paralysis, tabes) és makacs bőrbetegségek eseteiben. A több ezrekre menő gyógyult, mint
lelkes apostol terjeszti ezen gyógymód kiválóságát, mely
eredményeiben tökéletesebb és tartósabb, mint bármely
fürdő vagy intézeti kezelés. Ezen gyógymód megalapítója
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki most kezdi őszi kúráit.
Mindazon betegeknek, kik a fent felsorolt bajok egyikében szenvednek, őszintén ajánljuk ezen orvos tanácsát kikérni, ha a nyár folyamán betegségükből ki nem gyógyultak. Dr. Kovács J. orvos úrnak Budapesten, V. ker.
Váczi-körút 18. szám, I. em. alatt van a gyógyintézete
(csak bejáró kezelésre), hol naponta 9—1 és 3—6-ig
fogad betegeket, de meghívásra betegeket látogat a fővárosban ós vidéken is. Mindazok, kik nyáron ki nem
gyógyultak, el ne mulasszák ezen gyógymódot alkalmazni, mely visszaadja egészségüket.
Az Első Leánykiházasító Egylet, mint szövetkezetnél (Gyermek- és életbiztosító intézet, Budapest,
VI. Teróz-körút 40—42. Alapíttatott 1863-ban.) f. év
november havában 1.559,500 kor. értékű biztosítási ajánlat
nyújtatott be ós 1.390,400 kor. értékű biztosítási kötvény
állíttatott ki. Biztosítási összegek fejében 94,784 kor.
68 fillér fizettetett ki. 1906. január 1-től november
30-ig bezárólag 16.674,600 kor. értékű biztosítási ajánlat
nyújtatott be és 14.489,000 kor értékű új biztosítási
kötvény állíttatott ki. Biztosított összegek fejében a folyó
évben 978,824 kor. 83 fill. és az intézet fennállása óta
11.144,729 kor. 13 fill. fizettetett ki. Ezen intézet a
gyermek- és életbiztosítás minden nemével foglalkozik
a legolcsóbb díjtételek és legelőnyösebb feltételek mellett.
Újítás az ékszerek vásárlása körül. Számos
panaszból tudjuk, hogy a vidéki közönség mindig megkárosult, valahányszor ékszer- és óraszükségletét külföldi
czógek árjegyzékei alapján próbálta fedezni. Daczára
ennek, rengeteg annak az összegnek a száma, a mit
hangzatos hirdetések által félrevezetett közönségünk,
évenkint az ellenséges érzelmű Ausztriába órákért és
ékszerekért küld és kapja érette az ipartermékek
salakját, oly árút, melyet az illetők saját hazájukban
képtelenek eladni és ha azokat a magyar közönség előre
látná, szintén nem venné meg. Ezen visszaélésen segítendő, Polgár Kálmán műórás és ékszerész (üzlete Budapesten, Erzsébet-kÖrút 29.) olykép remél segíteni, hogy
ezután vidéki komoly vevőinek terjedelmes választékot
küld óra- és ékszerárúkból. Annak a komoly vidéki vevőnek, a ki ezután ókszerfélét, óhajt vásárolni, nem kell
többé, mint a közmondás is mondja, „Zsákba macskát"
venni, hanem felkeresheti bizalommal a nevezett czéget
és kap bő választékot, Ez, a berendezés szolidsága önmagát dicséri és általa a nevezett műórás érdemeket
szerez arra, hogy a hazafias magyar közönség pártfogásában részesítse.
A ki egy beszélőgépet vagy zenélömüvet vásárolni akar, az hozassa meg azonnal Richter F. Ad. ós
Társa, csász. és kir. udv. és kam. szállítóktól, Bécs, I.
Operngasse 16, a gazdagon illusztrált zenélőmű-árjegyzéket, a melyben bővebbet találunk a kitűnő Horgonyhanglemezekről is, a melyek erős és kitűnő hang által
kitűnnek. Ezen kitűnő Horgony-hanglemezek mindegyike
a „Horgony" jegyet világosan viseli.
Felelős szerkesztő: H a m a r István.

N YILTTÉR.

alvator

Természetei

Ttimentei

£ithion-fovrás

kitünÖ hatásó
Ttse-, hólyag-, rhcuma-,
<8 k ö s x v é n y b á n t a l m a k n á l , T i z e l e t l n e h é z s é g e k n é l , c z u k o r b e t e g s é g e k n é l , a l é g z ő - ág e m é s z t é s i s z e r v e k h u r u t a l n á l .
Salvator-forrd*
igazgatósága
Eperjest*-

p n B u g

forrás

szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.
Kivánatra telitésnélMlI töltést Is szállít a

Szt. Lukácsfiirdö Kútvállalat Budán.

SZT. LUKÁCS-FÜRDŐ
a

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.
Téli fürdökúra
SZENT-LUKÁCS-FÜRDÖBEN.

Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszapborogatások, mindennemű therniális-fürdök, vízgyógykezelés,
massage. Lakás és gondos ellátás. — Csúz.-, k ö s z v é n y - ,
i d e g - , b ö r b a j o k gyógykezelése és a téli fürdőkúra felől ki=
merítő prospektust küld ingyen a = = = = =

Szt-Lukács-fürdö igazgatósága Budapest Budán.
* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk.

HIRDETÉSEK.
Harmóniumokat
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA
Budapest, Vili., iózsef-körút 15.

Pianók.

Pianinók.
Tanerőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény

Árjegyzék ingyen
és bérmentve.
Részletfizetés engedélyezve.

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti
állomásig.

ÜT REF. ZENEK0ZL0N9

r í h N U
böl
mindenki
.LUilJ
k é r j e n mutatványszámot Sárospatakról.
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FÉM-ÉS LÁMPAÁRÚGYÁR

1

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.

legjobb asztali- é s üdítő ital.

Dús választék mindennemű

^

Kitűnő hatásúnak bizonyult k ö h ö g é s n é l ,
gégebajoknál, g y o m o r - é s hólyaghurutnál

l é g s z e s z , villamos- é s petróleumvilágító testekben a l e g e g y s z e rűbb kiviteltől a legpazarabbig.

^

Karlsbad M A T T O N I
t

HENRIK

Budapest

Király-olaj,
%
Fémdíszműtárgyak. §

Orgonaépítési műintézet,

R i e g e r Ottó

Raktárak Budapesten:
II., S z i l á g y i D e z s ő - t é r 3.
V., G i z e l l a - t é r 1.
VII., E r z s é b e t - k ö r ű t 19.
V I I I , Ü l l ő i - ú t 2 . (a Calvintér sarkán).

villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

Budapest, VII., Garay-utcza 48.
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Perenez József-rend lovagja.
A p á r i s i és bécsi világkiállít í s o n k i t ü n t e t v e .
L e g o l c s ó b b á r b a n é s kedvező fizetési f ö l tételek m e l l e t t kiváló tiszta l é g n y o m á s ú
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemesh a n g ú o r g o n á k a t szállít. 3 0 év óta 9 8 0
o r g o n á t szállított. M i n d e n n e m ű
orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsék e l t e b b á r b a n és l e l k i i s m e r e t e s p o n t o s s á g gal teljesít. O r g o n a j ó k a r b a n t a r t á s á t m é r sékelt á r b a n e l v á l l a l j a . — T e r v e z e t e k é,«
raizok k í v á n a t r a d í j m e n t e s e n .

Vidéken:
D e b r e c z e n : Simonffy-utcza.
K o l o z s v á r : Mátyás

Torony-órák
p a l o t a - , v á r o s h á z i , gyári, l a k t a n y a - ó r á k b e r e n d e z é s é t a legelőnyösebben eszközli

MÜLLER

JÁNOS

MAJER K Á R O L Y utóda

Budapest, VII,, Dsömöri-út 50.
(Saját
Első magyar óragyár gőzerőberendezéssei.

Képes

árjegyzékek, költségjegyzékek ingyen.

Ezen czégláblán i s -

A mi gépeink nem

merhetők fel aion üz-

szorulnak

letek, a melyekben
egyedül

ház.)

ajánlásra.

Csak arra kérünk

árusíttatnak

ügyelni, hogy kellő

eredeti SINGER varró-

helyen vásároljon.

gépek.

Singer Co. Varrógép Részv. T á r s
Budapest: IV., Ujvilág-utcza 16.
„
IV., Muzeum-körut 27.
VI., Teréz-körut 21.
Újpest:

Árpád-u.,

Erzsébetfalva:

Budapest: VII., Kerepeal-üt 32.
,,
V U , Király utcza 52.
„
II., Fő-utcza 15.
Hitel Márton-u.

3 7 , V á o z : S z é c h é n y i - u . 14

király-tér.

P o z s o n y : Lőrinczkapu-utcza 1. sz.
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Városi iroda: Budapest, IV., Ferencziek-tere 2.
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Elektromos világítási é s erőátviteli berendezések. Elektromos nagy vasutak, városi-, bányaés iparvasutak. Turbinák: Franczis rendszere szerint.
Zsilipek és csővezetékek. Gázmótorok: Kohó-, generátor- és világítógázra 1000 lóerőig és azon túl, petróleum-, benzin- és spiritus-mótorok és lokomobilok
Bánki-féle vízbefecskendezéssel. Malomberendezésék.
Hengerszékek. Vasúti kocsik. Kocsialkatrészek. 9
Korbuly- és Katona-Varga-csapágyak. Kéregöntésű
vasúti kerekek és keresztezések. Forgókorongok, tolópadok és kitérők. Daruk és emelőgépek kézi-, gőz-,
petróleum- és elektromos erővel való hajtásra. Aprítógépek. Kőzúzók. Golyómalmok. Dugattyú- é s
czentrifugalszivattyúk nagy emelő magasságra.
Bányagépek. Compressorok. Ventilátorok. Felvonók.
Transmissziók. Vas-, aczél- és érczöntvények. Füstemésztő készülékek. Vízszűrők.

Pontos és
legjobb

ORAR

5»
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jótállás mellett! tv
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Egyházi szentedényeK, **
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úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák é s medenczék, borkancsók,

m

arany és ezüst éRszereR,
Ievő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak jc^r r é s z l e t f i z e t é s r e i s !
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Javításokra s vidéki m e g r e n d e l é s e k r e különös gondot
^

fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen é s bérmentve.
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POLGÁR

K A L M A N

műórás és ékszerész

tol

% Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29.

Van-e már gyermeküknek Horgony-Kőépítoszekrénye?
Ha igen, akkor ne mulassza el, azonnal a legújabb kőépítőszekrényárjegyzéket lent jegyzett czégtől
bekérni, hogy annak alapján a következő kiegészítőszekrényt kényelmesen kiválaszthassa. Ha azonban gyermekei még nem bírnak egy Horgony-Kőépítőszekrényt,
vagy tévedésből egy „Horgony" védjegynélküli szekrény, azaz egy utánzat birtokában vannak, akkor Önre nézve a legújabb árjegyzék kétszeres fontossággal bír, mert a legpontosabb felvilágosítással szolgál minden egyes

Horgony-KőépítőszeKrényről
és lehetővé teszi Önnek, hogy gyermekei számára a megfelelő nagyságú
szekrényt kényelmesen kiválaszthassa. Mindenesetre azonban saját érdekében tessék megtartani, hogy csak a Horgony jeggyel ellátott szekrény az

egy negyed század óta
jónak bizonyult Bichter-féle eredeti gyártmány, minden egyéb kőépítőszekrények csak hamisítványok. A gazdagon illusztrált árjegyzékben a
Horgony-Hídépítőszekrények, Horgony-Kakásijátékok és Golyó-Mozaikjátékok stb. leírását találjuk.
Valódi csak a Horgonnyal!

RICHTER F. AD. és Ta.,
i.,

iroda és raktár:'
o p e m g a s s e 16.
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Rudolstadt, Nürnberg, Ölten, (Svtjcz), Rotterdam, Szt.-Pétervár, Mew-york.

* ki iBnekedvelo, az kérjen árjegyzékei a
híres Imperátor zenélőművekröl, faeszélogépekről és Horg onyha ng lem ezekfő E.
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Orgona-harmóniumok.
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A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol,
önmagának zeng dicséretet. 05 frttól minden árban kapható.

Készítünk t á r s u l a t i

$

zászlókat

$

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár.
T H V A / A Q Q r D I CS. és kir, udv.
I U W H O O L n
j • hangszergyáros,

S

s z ó s z é k e k e t , min-

a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek szállítója.

den stylben, jutányos

külön—

Budapest, II., Lánczhíd-utcza 5.
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes
húros-, vonós- i s fúvó-hengszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett.

Hangfokozó-gependa!mbtmeiy
hegedű, gordonka, beillesztése után
sokkal jobb, erősebb és lágyabb
hangot nyer. (Biztos siker.) Hegedűbe h a n J R r o k » S M Í - ^ v r e i i d a javítással 4 frt.
Kezesség minden egyes hangszernél.

Rétay és Benedek

Legnagyobb gyár és raktár
Saját találmányú ( R á k ó c z i )

Budapest, IV., Váci-utca 5 9 szám.

tárogató;

általánosan elismert

legjobb, mely tökéletes solo
hangszerré általam konstruáltatok. Iskolával 30 forinttól
feljebb.

Ajánlják az ágostai és ev. ref. egyházak részére az összes
felszerelési tárgyaikat, u. m.: Úrasztal- és szószékterítőket
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb hímzett kivitelben, borkancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresztelő medenczéket és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat
különféle anyagból stylszerű kivitelben, oltárképeket vászonra művészileg festve, bármely nagyság- és alakban.

Az összes hangszerek javítása különleges, szakszerű pontossággal,
jutányos á r b a n ; kezesség minden
egyes hangszernél.
Árjegyzék minden egyes hangszerről külön, kivánatra bérmentve küldetik.

Árjegyzék költségvetések, rajzok és mintákat bérmentve küldünk. —

Kivitel nagyban é s

**
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theologiai

Debreczenben

kicsinyben.

a következő
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meg,
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melyek az alanti „Előfizetési ív"-en 2 koronás havi részletfizetésre megrendelhetők:

E L O F I Z E T E S I IV.
Hegedűs és Sándor czég Debreczenben előfizetési felhívást bocsát ki az alant felsorolt theologiai művekre.
Előfizetési feltételek ••
í a ) k ö t e t e n k i n t , utánvéttel, bérmentve,

A művek szállíttatnak

; b)
( c)
A fenti előfizetési feltételeket
lének kötelezettsége mellett ezennel

1

A nem kívánt módozat

kötetenkint folyó számlára,
áthúzandó!
havi
korona részletfizetésre. )
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A részletek minden hónapban a Hegedűs és Sándor czég pénztáránál Debreczenben fizetendők mindaddig, míg a mű teljes vételára
törlesztve nincs. A részletek be nem tartása esetén folytatólagos kötetek a részletek pótlásáig visszatartatnak. A lejárt s ki nem fizetett
részleteket a czégnek jogában áll a portoköltsóg hozzászámítása mellett postai megbízással beszedni; a részletfizetések elmulasztása esetén
a részletfizetési kedvezmény megszűnik és az egész mű vételára esedékessé válik.

m

Lakhely és kelet

c) összesen havi

Név és állás

kor. részletfizetésre megküldeni.

7%
T*
7m
7m
7m
<m

áthúzandó.

)

tv
r*
t*
rm

er
CD
S

OCD

Utolsó posta és megye
Külön megjegyzés

HOKNYÁHSZKY VIKTOR OS, ÉS KIR. UDVABI

KÖNYVNYOMDÁJA

SP
r>

BUDAPESTEN.',36779.

PROTESTÁNS
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP

Hirdetési díjak:
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A lelkészek/ mellékfoglalkozásai,
í

IV

'

Fejtegetésünket\jézzel a czikkel be akarjuk
fejezni. Ezt annál könnyebben tehetjük, mivel tárgyunkat kimerítettnek véljük.
Annál a tiszteletnél fogva azonban, mellyel
Bánffy Dezső báró személye iránt viseltetünk, foglalkoznunk kell azzal a beszélgetéssel, melyet a
főgondnok úr egy, őt a kolozsvári események
felől megkérdezett újságíróval folytatott.
Azt állítj a a főgondnok úr az említett intervjú-ban, hogy az ő aggodalmait az a körülmény
szülte, hogy a lelkészek mellékfoglalkozása a) sok
előtanulmányt igényel, b) sok időt vesz el az
egyházi élet rovására a lelkésztől és c) állásának
méltóságát, tekintélyét szállítja alá, egyéniségét,
szavait súlytalanná teszi.
Vegyük rendre a fenti állításokat s világítsuk
meg a mi szempontunkból.
Tagadhatatlan, hogy a népjóléti intézmények
vezetése és irányítása közben a lelkésznek sok
olyan teendője fordul elő, a mit meg kell előbb
tanulnia, hogy kormányozhasson és ellenőrizhessen.
Ismernie kell a kötelmi jogot, a váltójogot, telekkönyvi rendtartást, kereskedelmi szokásokat, kereskedelmi levelezést, kettős könyvvitelt és még
több, leginkább jogi tennivalót legalább a fő vonásaiban, különben az intézmény csődöt mond a

u

hozzáértés hiányában, vagy a drága és kézügynél
nem levő jogsegély miatt.
Mint már kifejtettük, mi Vichernnel együtt
ezt az igazán keresztyén szoczializmust a misszió,
és pedig a legintenzívebb belmisszió körébe tartozónak ítéljük.
Ha pedig a misszió körébe vág, akkor gondoljunk arra is, hogy miként képezik ki a miszszionáriust és az miként kezdi hittérítő tevékenységét. Tudjuk, hogy a pogány misszióra úgy
kiképezik az arra alkalmas egyént, hogy az első
sorban kiválóan tanult, nagy buzgóságú lelkipásztor, de ezenkívül egy kissé orvos is, mérnök is
legyen, sőt képes legyen a legszükségesebb kézmííiparágakban (ács, kőműves, asztalos, kovács
stb. munka) is oktatást nyújtani. Hogy a misszionáriusnak minél több módja és alkalma lehessen
hasznára válni annak a sötétségben ülő népnek,
melyet a Krisztus evangélioma számára meg akar
nyerni. Hogy segítségére lehessen a szegény félvad pogányoknak legelemibb életszükségleteik előteremtésében. Nem az igét kezdi először hirdetni,
hanem előbb közhasznú tevékenységével egy csomó
pogány lélek bizodalmát érdemli ki és csak azután
kezd beszélni nekik az ismeretlen Istenről és a
váltság titkáról.
A helyzet adva van. Tartson lépést lelkészképzésünk a haladó kor kívánalmaival. A theologiákon kapja meg már a lelkészjelölt a keresztyén
i s k o l á k é s ó v o d á k padlói
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szocziális munka eszközeit. Úgyis minimális az
a gyakorlatiasság, a mivel az életbe kilép. Akárhány ifjú lelkészt ismerek, ki a mindennapi életben előforduló jogi dolgokban teljesen tájékozatlan,
sőt olyant is eleget, a ki az egyszerű könyvvitel
elvei szerint kivánt egyházi számadást sem képes
összeállítani. Ha külön szocziális theologiai tanszékre nem gondolunk is, de igenis szocziális
kurzusokra, a minők tartását, mint lapunk legközelebb hozta, Szőts Farkas tervezi és hirdeti,
csakhogy jóval bővebben és részletesebben gondolnók. Noha kezdetnek ez is a legnagyobb elismerésünkre méltó.
Arra az állításra, hogy a körvonalozott szocziális munka lelkészeinknek sok idejét veszi el,
röviden azt válaszolhatjuk, hogy az nem védelmezhető. Mert ha ez a munka megengedhető, sőt
hasznos és alkalmas arra, hogy a nemzetközi
szoczializmus méregfogait kitördeljük vele s hogy
a nálunk dúló féktelen szocziális izgatást a Bernstein által kimutatott mederbe térítsük, — úgy az
ezen munkák végzésére fordított idővel nincs megrövidítve az egyház; nem kára, de haszna van
belőle, nem züllés, de felvirágzás jár a nyomában.
Bánffy Dezső báró harmadik állítása, mely
szerint tartani lehet attól, hogy a mellékfoglalkozást folytató lelkész állásának méltóságát és tekintélyét szállítja alá és szava, egyénisége a hívek
előtt súlytalanná válik, — ezt az állítást csak
abban az esetben írjuk alá, ha a lelkész szent
hivatásával össze nem egyeztethető munkát végez.
Ha t. i. nyerészkedő, üzleti vállalkozásokba fog,
ha tevékenységéből a zsebét néző kapzsiság és
pénzimádás tükröződik, ha önző czélok és haszonlesés jellemzik; de ide soroljuk azt az esetet is,
mikor joggal vádolható semmittevéssel, tunyasággal, vagy betűiszony-szülte szellemi elmaradottsággal. Mert ezek mind oly vétkek, melyeket
másban is ostoroznia kell, és mivel még a trágyahordást és alantas gazdasági munkát is, mit egyikmásik szegény lelkésztársunk szomorú kénytelenségből esetleg végez, kevésbbé tartjuk tekintélyrontónak,
mint a fent említett kapzsi, haszonleső foglalkozások végzését, vagy a dologtalan here módjára
való élést. Ezek teszik valóban súlytalanná úgy
egyéniségét, mint szavát.
Míg az a lelkész, a ki a tanítványai lábait
mosó Jézus példájára úgy akar első lenni, hogy
lesz mindeneknek szolgája, kinek ú. n. mellékfoglalkozásaiból, mint a napból a világosság és
melegség, árad ki az önzetlenség és közjóra törekvés, épen azzal öregbíti állásának tekintélyét,
egyéniségének súlyát.
A mi jogos ellenvetés felhozható, vagy a mire
szomorú példák is akadnak, mindazok nem az

intézmények s az érdekökben folytatott munka,
hanem az egyes egyének ellen szólhatnak.
Van eset rá, hogy csupa túlbuzgóságból, vagy
kellő megfontolás nélkül egyik-másik lelkész merész és rosszul végződő spekuláczióba viszi bele
népét azzal az intézménnyel, melynek élére kerül.
Van, ki autokrata hajlamokat árul el; van, ki
lobbanékony természetével, vagy túlságos érzékenységével szelet vet és vihart arat. Van, ki túlságosan szigorú és kérlelhetetlen, de olyan is, ki
az ellenkező hibába esik. Ámde ilyen hibák voltak
mindig és lesznek, míg emberek állanak valaminek
élén. De ha p. o. elmegy a lelkész az Országos
Központi Hitelszövetkezet évenkénti kongresszusára
s ott a szövetkezeti élet vezetésével foglalkozó
lelkésztársakkal eszmét cserél, meghallgatja tapasztalataikat, megtanulja tőlök azt, hogy munkájuk
áldásos, szocziális értelemben véve profilaktikus
szere a nemzetköziségnek, akkor, a miről magam is
lelkészi multamra hivatkozással tanúságot tehetek,
- - minden ellenvetés elhallgat ajkain s szivében
és siet haza sánczot hányni, védekezni, őrt állani.
Arany

Gusztáv.

TÁRCZA.
A foktői vallásüldözés aktáiból.
(Folyt, és vége.)

IV.
A Foktörül Koncseg * István Praefectus és Csernovics
Antal Kalocsai Canonok Uraiméktúl ki üzettetett
Praedicatornak Apologiája, mellyben magát menti
kiváltképpen e két ellene tett Vádolások ellen.
I. Hogy közönséges helyen a Gyülekezetben könyörgött az
akkori ellenségnek az Prussus királynak előmeneteléért.
F. — Azt tanultam én az Apostol Sz. Páltól Római
Levelének 13. Részébül: minden lélek az Felső Hatalmasságoknak engedelmes legyen; mert nincsen hatalmasság, hanem Istentől, és az melly Hatalmasságok
vágynák Istentől rendeltettek sat. Minden Lélek, az az,
ha szintén Evangélista, ha Apostol, sőt ha Próféta lejend
is valaki, tartozik véle, hogy engedelmes legyen az
felső Hatalmasságnak usque ad Aram. Mi módon gondolhatna azért azt a részre hajlás nélkül való szív, hogy
Vallásomnak, illyen világos tudománya ellen Felséges
Királyom ellenségéért könyörögtem vólna, még pedig
közönséges helyen ? De minthogy ez Dolognak igasságát
csak az tudgya, a ki a sziveket visgálja, azért magam
mencségére e következendő erősségeket hozom elő.
1. A ki ellene mondhatatlanúl meg bizonyíthatja
azt, hogy így könyörgött: Éljen a mi Felséges Koronás
* Feleki (id.) munkájában tévesen írja Koncseynek.

Király Aszszonyunk MARIA THERESIA, a ki Izráelben
könyörülő édes Anya. A Királyoknak Királlyá erősítse
meg Királyi székét Firól Fira. Tegye a mennyei Isten
boldoggá és szerencséssé az ő országlását, szeresse bátor szivü hűséges Tanácsosokkal, és engedelmes Jobbágyokkal. Es minek utánna végezetre, jó vénségében és
életével való meg elégedésében békességben takaríttatik
az Ő Eleihez, a Mennyei Isten örvendeztesse meg ő
Felségét mind örökké, és az ő elhervadó Földi koronája
helyet, adjon az Isten Mennyei hervadhatatlan koronát.
Amen. Azt mondom. A ki meg bizonyítja azt, hogy az
Felséges Királyért való könyörgésének formaliter e vólt
Materiája Foktői Praedikátorságában is; Az ellen igaz
nem lehet az fel tétetett vád. Már pedig én azt megbizonyíthatom. 1. A Praedicatióbúl, melly et az előtt 8.
Esztendővel írtam, a mellyben a leírt könyörgés találtatik. 2. Minden Foktői igazmondó halgatóimmal, a kik
jól emlékezhetnek róla, hogy én minden újj Esztendő
napján, újj Esztendői köszöntés gyanánt, elsőben is a
Felséges Királyi és Császári Házat köszöntöttem meg.
3. Ugyan erről bizonyságot tehet N. Császár György
akkori Tisztartó Uram is, mert 0 kegyelme egykor
ollyankor jött be a mi Templomunkban újj Esztendő
Napján, a midőn éppen ebben az Munkában foglalatoskodtam ós végig meg halgatta.
2. Ha igaz volna az ellenem fel tett Yád, azt nékem szememre vetette vólna Csernovics Antal kanonok
Uram, a ki egész két hétig járt reám, ijesztgetvén engemet, azt mondván, hogy én szóllottam a R. Pápa
ellen, az egész Római Clerus ellen, azért imádkoztam,
hogy az Isten veszesse el őtet és az Érseket sat. Már
pedig ezt, a mivel most vádol, soha még csak nem is
említette, holott ezzel ijeszthetett vólna meg leg inkább :
Tehát nem igaz az ellenem fel tett Vád.
3. Ha igaz vólna; Praefectus Uramis ezt említette vólt, a midőn kérdeztem, mi okon kényszerít engemet, hogy 15 nap alatt ki mennyek lakó helyembiü.
Már pedig Praefectus Uram sem szóllott erről semmit
is, jól lehet én mondottam azt, hogy én 0 Felségének
meg fogom panaszolni ezt a méltatlanságot, erre sem
mondott egyebet hanem ezt: liaec quid ego Curo.
4. Ha igaz vólna az ellenem fel tett Vád, 0 Excellentiájais, a midőn Hajósra hozzá mentem, instálván és
jelentvén azt, a mit végezett felőliem Praefectus Uram,
kécség kivül azt vetette vólna a szememre, mint arra
való méltó okot, hogy ki űzettessem. Már pedig semmit
a félét nem mondott, hanem azt: én az Praefectusomat
küldöttem, hogy in facie loci lássa meg a Foktőviek
között való dolgot, hogy kegyelmed is belé elegyedett,
én azt nem tudtam. Én mindeneket bíztam a Praefectus

Dexteritassara, magamat abba nem avatom, hanem ha
azt parancsollya ki mennyen kegyelmed, tehát el mennyen.
5. Hogy sokat foglaljak edgyüvé; Ha igaz vólna
az ellenem fel tett vád; nem engedte vólna meg, sőtt
nem kért vólna Praefectus Uram, hogy a Dominiumban
lévő Szeremlére mennyek. Sőtt miolta Szeremlén lakom
is, nálunk Szeremlén lóvén, nem mutatta vólna olyan
Favorat, mellvet nem mertem vólna reménleni. A kalocsai inquisitióban sem objiciáltak, mellyet el nem mulattak vólna ha igaz vólna sat.
II-dik Vád. Hogy böjtöt hirdettem a végre, hogy a
Prussus elöl mennyen.
F. — Hogy a szabad akarat szerint való bőjtölésre,
melly áll minden ételtől való meg tartózkodásban, ottan,
ottan, intsem Halgatóimat, Praedicatori kötelességem
hozza magával. Hogy pedig azt hirdettem Foktőn, hogy
az Ecclesia Vasárnap böjtöljön, azért cselekedtem, hogy
annál buzgóságosabban imádkozhassanak azért, hogy az
Isten, a kinek kezében vágynák az emberek szivek,
mint a vizeknek folyási, hajtogassa a mi Urainknak
sziveket arra, hogy minket ne háborgassanak, a mint
már akkor el kezdették vala. Az illyen könyörgés kedvéért, önként fel vett bőjtölésünk senkinek se légyen
botránkozására; mert mi azon igyekezünk, hogy Pál
apostolnak ezen intése szerint élhessünk: Áldgyátok
azokat, a kik titeket kergetnek, jót kivánnyatok azoknak és ne átkozzátok. Rom. 12: 14.
NB. Ezt az Instántiát maga az Ur Praefectus Uram
concipiálta, mellyet Csíze Istvánnak adván, meg parancsolta, hogy az Uri Széken adja be, ebből meg tetszik,
akkor micsoda értelemben vólt az Úr a Foktöviek felől,
a kiket most már vádol.
Inclyta Sedes Dominalis!
Ante circiter octiduum nescitur quibus permotus
Dnus Georgius Csiszár Provisor Colocensis, quod nostras
Domos penes ejusdem Commissionem erectas aestimari,
calculo alias levissimo fecisset, ut autem opinamur non
sine ex alio, quam quod easdem Domos alijis distrahere,
aut diruere, nosque ab inde pellere contendat.
Cum autem Nos demeruimus nihil, quare ab inde
pelli deberemus: Quia quae REGIS et Dominii sunt et
erunt et ad vires faeultatum Nostrarum opstitimus, opstareque volumus, et irnposterum, et ut firmiter nobis
persuasuin habemus, non mentem eam esse Inclyti Dominii, aut Suae Excellentiae Archi-Episcopalis Dni Nostri
Benignissimi, ut demerita nulla subditi committentes
pellantur; et per hoc Fundus, et Dominii et Contributionalis diminuatur, qualem et Status Publicus fretur;

nusner

Egyházfelszerelő és oltár építő müintézet. Úr asztalterítők, kelyhek,
borkancsók gyártása.

Budapest, IV., Váczi-utcza 41.

hinc Inclytae Sedi Dominali supplicamus huraillime, cui
Injuriam Nostram etiam ex Officio incumbit, dignetur
eandem Decognoscere ac non in tantum Nos Fideles
Subditos et Contribuentes, quantura Fundum Publicum
gratiose protegere. Quibus gratiosam Resolutionem opstolaturi emorimur
Inclytae Sedis Dnatis
Intimi perpetuoque fideles subditi,
Joannes Eötvösi, Michael Gujas, Andreas
Benyő, Joannes Győri, Stephanus et
Joannes Pálű Incolae Foktovienses.
A Ráday-könyvtár levéltárából közli

Molnár

János.

KÖNYVISMERTETÉS.
Z a r á n d o k ú t j a a jelenvaló világból az eljövendőbe. Irta
Bunyan János. Fordította Szabadi Béla. Űj kiadás. Ára díszes
kötésben, 8 színes és 8 egyéb képpel, 3 kor. Kiadta a Londoni
Traktátus-Társulat, Budapest, V. Alkotmány-u. 15.

E világhírű könyvet, mely már 106 nyelvre van
lefordítva, egy üstfoltozó írta 1676-ban, Bedford angol
városka börtönében, hol 12 évig volt fogoly keresztyén
hitéért.
A Zarándok útja, miként czíme is mutatja, leírja a
keresztyén ember viszontagságait, küzdelmeit s örömeit
azon vándorúton, mely e földről az égi otthonba, a mennyei
Sionba vezet. Az előadás módját azon bibliai idézet
magyarázza meg, mely a czímlapon olvasható „. . . példázó
dolgokat mutogattam" (Hos. 12: 10). Bunyan e könyve
a maga egészében egy ilyen példázó dolog. Álmot
láttam . . . így kezdi elbeszélését. Minden olvasó azonban könnyen észreveszi, hogy a könyv tartalma több,
mint álom, hogy az író nemcsak álmodta, de valóban
át is élte s végig küzdötte ama nemes harczot, melyet
leír művében.
Bunyan könyve két kötetből áll. Az egyikben
Keresztyén vándorlása, a másikban Keresztyén családjának
vándorlása van elbeszélve.
Keresztyén helagyja Romlás városát, mert könyvéből
meggyőződik, hogy e városra biztos veszedelem következik. Hátán nagy teherrel elindul a szoros kapu felé,
hova egy Evangélista nevű ember utasítja. Két szomszédja utána megy, hogy lebeszéljék szándókáról, de ezek
egyike, Hajló, Keresztyén pártjára áll és vele marad.
Makacs egyedül tér haza. A két vándor azonban beleesik a Csüggedés mocsarába. Innen kimenekülve, Hajló
egyenesen hazafelé tart, Keresztyén tovább megy a
keskeny úton. Világbölcs tanácsára letér ez útról és
Erkölcs városába akar menni; de Sinai hegyének szikláj,
megrémítik őt s Evangélista segítségével felkeresi ismét
az elhagyott ösvényt s ezen halad tovább. Zörget a
szoros kapun. Jóakaró bebocsátja és megmutatja az utat
Értelmező házához. Értelmező szívesen fogadja és sok
tanulságos dolgot mutat meg neki. Elvezeti többek között

egy tágas szobába, mely nagyon poros volt. Egy szolga
söpörni kezdett és úgy felverte a port, hogy vándorunk
alig birt lélekzeni. Egy más szolga jött, ki előbb felöntözte a szobát s azután söpört, a nélkül, hogy a por
felszállt volna. „E szoba, magyarázta Értelmező, egy
oly emberi szívet jelképez, melynek az evangéliom megszentelő kegyelmében még sohasem volt része. A por
az eredendő bűn. A ki először kezde söpörni, az a törvény; a ki a szobát először fellocsolta, az az evangéliom."
Sok szép tanítás után Keresztyén ismét útnak eredt és
nemsokára elért a kereszthez, hol terhe magától lehullott;
kapott szép ruhát, homlokára pecsétet és egy iratot,
hogy majd azt mutassa meg a mennyei kapunál. Vígan
ment tovább. Útközben Együgyűt, Restet és Vakmerőt
találta lánczra verve. Majd találkozott Felületessel és
Vakmerővel, kik a keskeny utat védő kerítésen keresztül
jöttek ide. Vitatta velük, hogy ez útra csak a szoros
kapun át van joguk lépni. Mikor azután az Akadály
dombjához értek, a két útitárs inkább a Veszedelem útján
ment tovább s nem a domb meredek oldalán. Keresztyén
később a dombon egy kies lombsátor alatt elaludt és
fontos iratját elveszté. Sok aggódást kellett kiállania,
míg ismét megtalálta. Ezután szembe találkozott Bizalmatlannal és Félénkkel, kik megijedtek az útjokban fekvő
oroszlánoktól és visszaszaladtak- Vándorunk azonban
nem csüggedt, hanem a lánczra vert oroszlánok között
bement a Gyönyörűséges palotába, mit az ország királya
építtetett a zarándokok számára. Kedves család fogadta.
Jámborság, Okosság és Szeretet, a család leányai kikérdezték mindenféléről és sok jó tanácsot adtak neki, sőt
mielőtt tovább ment, fegyverzetbe öltöztették. Erre nagy
szüksége volt, mert útjában találkozott Apollionnal, a
világ fejedelmével, kit hosszú küzdelem után sikerült
legyőznie. A Halál Árnyékának
Völgye következett,
melyen remegve bár, de szerencsésen keresztülment.
Még a völgyben talált magának egy jó útitársat, Hivő
személyében, kivel igen épületes beszélgetésbe eredt,
mit megzavart az a körülmény, hogy egy Fecsegő nevű
ember csatlakozott hozzájuk s bőbeszédével csaknem
félrevezette őket; de Keresztyén felismeri benne egyik
rosszhírű honfitársát. Alig tudták lerázni Fecsegőt, ki végre
is szakított velük.
Ezután az elbeszélésnek egy igen érdekes része következik. A két vándornak át kellett mennie Hiúság Vásárán.
Csodálattal látták, hogy mi mindent lehet e vásáron
kapni s hogy mi mindent mutogattak ottan. Nem vettek
semmit, mert nem is volt szükségük semmire azon árúczikkekből. Ez bosszantotta a kufárokat. Öltözetük is
nagyon feltűnő volt. Akaratuk ellenére először gyanút,
majd bosszút keltettek maguk ellen ; elfogták őket és
a bíróság elé állították. A három tanú, Irigy, Babonás
és Hízelgő kihallgatása után meghallgatták Hivő védekezését is, de az esküdt birák mégis halálra ítélték és
Hivő sok kínzatás után máglyán meghalt. Keresztyén
kimenekült a fogságból s e gonosz helyet nem egyedül
hagyta el, mert egy Reményteljes nevű ember, ki tanuja volt

dolgaiknak, hozzá csatlakozott és hív társa lett mind végig,
így mentek ketten együtt a mennyei város felé. Nem
hallgattak Mellék-úti, sem a pénzsévár Démás csábítására ; de egyszer mégis eltévesztették az utat és
Kétségbeesés óriás fogságába estek. Az óriás éheztette
és kíméletlenül verte őket. Már-már elpusztultak, midőn
eszükbe jutott, hogy van náluk egy kulcs, az igéret
kulcsa, mely kinyitja a börtön ajtaját. Kiszabadultak.
Az újra megtalált ösvény elvezette őket a pásztorokhoz,
kikkel nagyon kellemesen töltötték az időt és sokat
tanultak tőlük. Két érdekes utitársuk is akadt: Tudatlan
és Kicsinyhitű. A velük folytatott beszélgetés mélysége
és igazsága valóban megragadó. Eljutnak azután a
Mátkaság országába. Innét már látták a várost teljes
fényében és ragyogásában. Nem kellett már félni veszélytől, de egy akadályon még keresztül kellett menniök.
Egy folyó volt ez, mely elválasztja e íöldi létet az
eljövendőtől. Keresztyén, Reménységteljes karjaiban, aléltan ér a túlsó partra, hol angyalok várják s bevezetik
az örök boldogság városába.
A második kötetben le van írva, hogy Keresztyén
feleségéhez királyi követ jön azon üzenettel, hogy jöjjön
ő is a mennyei Jeruzsálembe. Krisztina útnak indul gyermekeivel és egy barátnőjével. A szoros kapunál vezetőt
kaptak, ki velük maradt mindig. Hosszasabban időznek
a Gyönyörűséges palotában, majd Gájus vendégszerető
házában. Sok küzdelem és több érdekes esemény után
elérnek ők is a Mátkaság földjére, honnan az égi Király
egyenként szólítja el őket a folyón túl az égi otthonba.
A „nagy álmodó'', mint az írót általában idézik,
úgy választotta meg elbeszélésének alakjait, hogy gondolataik, érzelmeik, beszédeik, cselekvéseik olyanok, mint
a tükör, melyben az üdvösség után törekvő lelkeket,
Isten gyermekeit, azok örömeit, hibáit, gyarlóságait, nyílt
és titkos elleneit oly meglepő világításban látjuk, hogy
nemcsak értelmünk, nemcsak szívünk kiséri figyelemmel
az elbeszélés mozzanatait, hanem lelkiismeretünk is felkél és olvasás közben szokatlan kérdésekkel áll elő. A
személyek között keressük magunkat, barátainkat, ismerőseinket és hálásak vagyunk az írónak, hogy ily egyszerű módon alkalmat adott betekinteni saját énünkbe
és segített helyes ítéletet alkotnunk sok körülöttünk levő
dologról, személyről. Pedig Bunyan nem akart általánosítani. Meg vagyok győződve, hogy modelljei élő személyek voltak s hogy Keresztyén viszontagságai az ő viszontagságai voltak.
E könyvnek az a legnagyobb érdeme, hogy csodás
erő vonul végig minden részletén.
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Nem vallásos elbeszélés ez csupán, hanem bátor
és őszinte bizonyságtétele egy hivő léleknek arról, hogy
őt Isten megmentette Romlás városából, kisegítette a
Csüggedés mocsarából és sok egyéb bajból. Bizonyságtétel e mű arról, hogy a szoros kapu a zörgetőnek megnyittatik, hogy a keresztyénnek nincs bántódása még a
halál árnyékának völgyében sem, s átkelve a nagy folyón, mennyei Atyja tárt karjaiban kipihenheti minden
földi küzdelmét, fáradságát. Igen, e könyvet ugyanaz
a lélek hatja át, mely ihleté a prófétákat és az evangélistákat.
A mi az „Ember tragédiája" a magyar szépirodalomban, az a ,.Zarándok útja" az evangéliomi világirodalomban. A küzdő emberről szól mind a kettő. Ádámot
Luczifer vezeti, Keresztyént azonban az Evangélista.
Ádám küzdelme bármily nemes, mégis csak a porban
marad s vége csalódás, kétségbeesés. Keresztyén czélja
égi, örök; minden küzdelmében, bár vérző sebeket
kap, diadalt arat; minden bajából van szabadulás. Azt
hiszem, hogy ha Madách felvette volna művébe a keresztyén egyházat s ennek diadalát a reforináczióban, akkor
a további jelenetekben két Ádámot kellett volna szerepeltetnie. Egyik, a régi Ádám maradt volna, a másik
azonban, teherrel hátán s könyvvel kezében, elindult
volna a mennyei Sión felé . . . A másik Ádám Bunyan
Keresztyéne lett volna.
Csak egy példát ennek igazolására. Ha olvassuk
az Ember tragédiájában a Londoni vásárt és Bunyan könyvében a Hiúság vásárát, első tekintetre észrevesszük, hogy
ez utóbbi teljesebb képet ad. A Hiúság vásárában ott
látjuk az O-embert, a régi Ádámot és Luczifert is. A
Londoni vásárból azonban hiányzik a két zarándok:
Keresztyén és Hivő. Bunyannak van igaza, midőn e fenséges leírásban hangsúlyozza, hogy igen is vannak lelkek, kik keresztül tudnak menni a Hiúság vásárán, e
világi élet szennyes piaczán, a nélkül, hogy magukat beszennyeznék s költenének csak egy fillért is azon hiábavalóságokra, mik csillognak ugyan, de csakhamar kígyóvá
változnak. Vannak lelkek, kik szembe mernek szállni
babonával, irigységgel és képmutató hízelgéssel, kik készek az igazságért életükkel is fizetni.
Nem szándékom párhuzamot vonni e két mű gondolatai között, bár egyes részletek igen alkalmasak az
összehasonlításra; csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy Bunyan „Zarándok útja" magasabb légkörbe
emel minket. Ugyanabban a fontos kérdésben, melynek
megoldására Madách e szavakat adja az Isten ajkaira:
„Ember, küzdj és bízva bízzál!", Bunyan könyvében meg-
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nyugtatóbb feleletet nyerünk, midőn halljuk az Úr szavát
hü szolgájához: „Menj be a te uradnak örömébe . .
Bunyan teljes tudatában volt annak, hogy mit ír.
Lépten-nyomon igazolja állításait a Szentírás szavaival.
Senki nagyobb hasznát nem veheti e könyvnek, mint az,
a ki az evangéliom hirdetésével foglalkozik. Nincsen oly
angol gyülekezet, melyben a lelkész nem használná e
könyvet, nincs oly evangéliomi egyesület, hol egy sereg
előadást, tanulmányt ne lehetne hallani a „Zarándok
útjáról".
Volt már egy kiadása e műnek magyar nyelven,
de a fordításban oly hiányok voltak, hogy a magyar
közönség nem karolta fel a remélt érdeklődéssel. A jelen új fordítás azonban nem sérti a magyar fület. Nehéz
munka ilyfajta művet átültetni nyelvünkre. Minden tulajdonnévnek jelenteni kell valamit. A fordító e jelentést
fordította le igen helyesen. Nehézzé teszi a fordítást
az is, hogy a mű természetének megfelelőleg, igen kell
ragaszkodni az eredeti szöveghez. A fordító sikerrel leküzdé e nehézségeket. Nyelvi szempontból is élvezettel
olvashatjuk a Londoni Traktátus-Társulat ez új ajándékát, melynek gyönyörű színes és egyéb képei s magának
az egész nyomdai kiállításnak sikerült, díszes külalakja
dicséri a társulat ízlését és munkatársai ügyességét.
Áldja meg az Isten e könyvben rejlő erőket, hogy
az olvasók találjanak benne vezetőt, jó barátot lelkük
hitének erősítésében, Krisztus követésében a keskeny
ösvényen, a zarándok úton.
Forgács Gyula.

BEI.FÖLD
A református zsinat aktáihoz.
I.

A kormány leirata a zsinati törvények tárgyában.
Magy. kir. Miniszterelnök. 5341. M. E. I.

A magyarországi református egyház 1904. évi november
10-én megnyilt budapesti országos zsinatja fötiszteletü
és nagyméltóságú elnökségének.
Fötiszteletü és nagyméltóságú elnökségi
A magyarországi református egyház 1904. évi november hó 10-én megnyilt budapesti országos zsinatja
által alkotott kilencz törvényczikknek folyó évi július
hó 1-én 144. szám alatt felterjesztett példányait az 0
Felségéhez intézett hódolatteljes felirattal együtt volt
szerencsém kézhez venni.
Mielőtt azokat 0 Felsége legmagasabb jóváhagyása
és megerősítése alá terjesztettem volna, ezen zsinati
törvényeket az érdekelt, miniszter urakkal és a liorvátszlavon-dalmátországi bán úrral tárgyalás alá vettem, a
melynek során a kérdéses törvényekre vonatkozólag
egyes észrevételek merültek fel.
Ezen észrevételek a következők:

Az I. t ö r v é n y c z i k k n é l .

Az 1. §-ban és más helyeken is (pl. 105. §) „a
magyar koronához tartozó országok és tartományok"-ról
tétetik említés.
Javasoltatik ezen kifejezés átszövegezése, mert
közjogunk a magyar szent koronához tartozó „tartományokat" nem ismeri.
Az 5. § a) pontja helyett ajánltatik a következő
szöveg: „az egyházi bíróságok oly jogerős ítéleteivel
kiszabott marasztalási összegek és pénzbüntetések biztosítása és behajtása czéljából, melyeket az egyházi
bíróságok törvényes hatáskörükben hoztak".
c) pontja helyett meghagyandó volna a régi törvény rendelkezése, a mely általánosságban az állam
hatóságairól szól: mert az újabb szöveg félreértésre
adhat okot abban a tekintetben, hogy még a hatáskör
szempontjából se bírálható el a megkeresések jogossága.
A § utolsó bekezdésének alább irt módosítása
javasoltatik: „. . . meg nem tagadhatják, kötelesek azt
teljesíteni: az egyházi határozatok és ítéletek érdemi
részét nem vizsgálhatják felül, csak abból a szempontból, vájjon az az ügy, a melyre a határozatok és ítéletek vonatkoznak, nem a világi hatóság ügykörébe
tartozik-e?"
A 15. § é) pontja megfelelően módosítandó volna,
mert a vallás- és közoktatásügyi miniszter előzetes hozzájárulása nélkül a lelkészi állások javadalma kongruakiegészités esetén az 1898. XIV. t.-cz. 14. §-a értelmében
és a tanítók javadalma államsegély esetén az 1893.
XXYI. t.-cz. 10. §-a értelmében le nem szállítható.
Az 56. § g) pontját illetőleg önként értetődik ugyan,
mégis a szabatosság érdekében ajánltatik annak bevétele, hogy a kongruás lelkészű egyházközségek affiliácziója csak az 1898. XIV. t.-cz. 14. stb. §-ainak korlátai
között foglalhat helyet.
A 67. § n) pontjának intézkedése szintén csak az
1898. XIV. t.-cz. korlátai között lehetséges.
A 114. § a) pontjának újabb szövegezése ajánltatik : mert a mostani szöveg félreértésekre szolgálhat,
a mennyiben a rendes lelkésznek évi törzsjavadalmazását, stólán kivül évi 1600 korona, illetve 2400 koronában
határozza meg, holott az 1600 korona fizetési minimumban, legalább azon lelkészségekre nézve, a melyek az
államkincstárból jövedelem-kiegészítésben részesülnek,
a stólajövedelem (az esketési és keresztelési stóla kivételével) az 1898. XIV. t.-cz. 11. § I. 5. alatt foglalt
határozott rendelkezés értelmében a tiszta jövedelembe
beszámíttatott.
A 133. § utolsó bekezdéséhez a következő javasolt toldás képezhetné megfontolás tárgyát: „A gyermekeknek az ev. ref. vallásban való nevelésére vonatkozó
kötelesség azonban nem állhat ellentétben az állami
törvényeknek a gyermekek vallásos nevelésére vonatkozó rendelkezéseivel. Ezen szakasz rendelkezése nem
vonatkozik azokra az egyházi alkalmazottakra, a kik

azzal már a jelen törvény hatályba lépte előtt jutottak
ellentétbe."
A legutóbb írt bekezdés kijelentésére nézve javasoltatik, hogy azon §-oknál is alkalmaztassék, a melyek
a tanárokra és tanítókra vonatkoznak.
A 137. § d) pontjának alábbi újabb szövegezése
javasoltatik: „Letartóztatási és javító intézeteknél s
általában az állami, alapítványi, törvényhatósági vagy
községi közintézeteknél működő lelkészek azok, a kik
a nevezett közintézeteknél alkalmaztatnak, s egyházi és
vallási ténykedésükben azon egyházmegye főhatósága
alatt állanak, a melyhez az a polgári község tartozik,
a hol az illető közintézet van, érintetlenül maradván
természetesen azok a jogok, a melyek az őket alkalmazó
világi hatóságokat a szolgálati viszonyokból kifolyólag
megilletik."
A 143. § C) c) pontjánál a világos rendelkezés
érdekében ajánltatik annak a kitétele, hogy nemcsak
az egyházi anyakönyvek vezetése kötelessége a lelkésznek, hanem az állami anyakönyvek életbelépte előtt
vezetett felekezeti anyakönyvek kezelése és ezekből
közhitelességű kivonatoknak kiállítása is, a miről az
1894. XXXIII. t.-cz. 94. §-a rendelkezik.
A II. törvényczikknél.

A 60. §-nak alábbi szövegezése ajánltatik:
„Katonai lelkészek
püspök elnökének meghallgatásával neveztetnek ki.
Letartóztatási és javítóintézeti
lelkészek
azon egyházkerület püspökének meghallgatásával neveztetnek ki,
fekszik."
A III. törvényczikknél.

A 10. § 6-dik bekezdése, mely a katonatisztek s
általában a katonák megadóztatásáról szól, teljesen kihagyandónak javasoltatik, miután a ref. egyház a hívei
között adózás tekintetében, foglalkozásra nézve nem
tesz különbséget.
A többi hivatalos foglalkozások sincsenek különkülön felemlítve, tehát félreértések kikerülése végett
kihagyandó.
A 12. §-ból kihagyásra ajánltatik az „összes" szó,
mert ez a szó sem az állami törvényben (1848. XX.
t.-cz.) nincs meg, sem pedig a törvény intencziójának
meg nem felel.
A 23. §-nál az utolsó sorban
közigazgatási
birói eljárásnak van helye" elé az „egyházi" szó beszúrása javasoltatik, hogy minden félreértés elkertiltessék.
A § végén pedig czélszerü és alkalmas, ha mint
a régi törvényben is, zárjel közt a vonatkozó rendelkezés idéztetik pl. (V. t.-cz. 33. § 10. pont).
A IV. törvényczikknél.

A 2. § e) pontjából törlésre ajánltatik az a kifejezés, hogy „vagy azon túl fekvő államokban", miután
a nem magyar állam területén levő hitfelek ügyeinek
intézéséről a zsinat VIII. t.-cz. rendelkezik.

Az V. törvényczikknél.

A 15. § b) pontjának értelmezése gyanánt javasoltatik a szakasznak azzal a kijelentéssel leendő bővítése. hogy: „letartóztatási és javítóintézeti lelkészeknek
csupán egyházi és vallásos ténykedéseire terjed ki az
egyházmegyei bíróság hatásköre".
A § eredeti szövege már azért is hiányos, mert
az I. t.-cz. 137. § d) pontja fogházi lelkészekről is szól.
A „fegyházi és fogházi" kifejezés helyett már az
I. t.-cz. 137. § d) pontjánál és a II. t.-cz. 60. §-ánál
újabb szövegezés ajánltatván, a helyesbítés e helyen is
indokolt.
A VI. törvényczikknél.

A 8. § rendelkezéseinek teljes átszövegezése javasoltatik, mert a felekezeteknek az 1868. XXXVIII. és
1891. XV. t.-czikkek megadják ugyan a jogot iskola,
illetve óvoda állíthatására és fentartására, de ha a felekezet ezzel a joggal nem tud vagy nem akar élni, nincs
joga a felhívott törvényekben megállapított községi kötelezettségek érvényesülése körül kikötéseket tenni.
Az említett kötelezettség alapján létesülő, t. i.
községi intézettel szemben adózó felekezeti mivolta az
1868. XXXVIII. t.-cz. 36. §-a értelmében csak akkor
és annyiban igényel tekintetbe vételt, a mennyiben saját
felekezeti iskolájának fentartásához is hozzájárul.
Más az, ha a felekezet, mint a § folytatólag említi,
meglevő iskoláját adja át a községnek. Ekkor helye
van a szerződésszerű megállapodásnak.
Mindezekhez képest ajánltatik, hogy a § tervező
része elhagyassék, mert a felhívott törvények rendelkezéseivel szemben hatályt nem nyert. E helyett az
alábbi szöveg javasoltatik:
„Ha az egyházközség iskoláját a községnek vagy
állami kezelésbe"
stb.
A § b) pontja pedig pótlásra szorul azzal, hogy
az ingatlanok haszonélvezeti jogának az állami iskola
javára való telekkönyvi biztosítását is megengedheti az
egyházközség.
A 22. § ama rendelkezésére, mely szerint „a kik
valamely felsőbb tanintézetben két évig tanultak" polgári iskolai tanképesítő vizsgálatra is bocsáthatók, megfelelő módosítás végett különösen felhivatik a figyelem:
mert az ilyenek az érvényben levő szabályok szerint
polgári iskolai tanképesítő vizsgálatra nem bocsáttatnak.
A 34. § rendelkezéseire nézve figyelembevétel
végett a következők ajánltatnak:
Az egy vagy két évre alkalmazott ideiglenes tanítónak nem fizetés, hanem csak díjazás volna megállapítandó ; fizetés csupán csak a szervezett és állandó
állásokkal szokott egybekötve lenni.
A § a) pontját illetőleg figyelemre ajánltatik az,
hogy az 1893. XXVI. t.-cz. keretében s az annak alapján nyert hitelből csak 800 koronáig adható fizetéskiegészítésül államsegély. Ha tehát e § rendelkezése,
mely szerint a tanítóknak alapfizetése rendkiviili sze-

inélyi pótlékként 1000 koronára kiegészíttetik, meg nem
toldatnék azzal, hogy „ezen személyi pótlék", a mely
t. i. 800 koronától 1000 koronáig az iskolafentartó által
adatik, „nyugdíjba beszámítható járulékot nem képez",
nemcsak a keletkező új állásokhoz nem fog a kormány
fizetéskiegészítési államsegélyt adhatni, de a már engedélyezett segélyeket is megfelelő mérvben redukálni lesz
kénytelen. Más az, — természetesen — ha új novelláris
törvény az egész vonalon felemelné a fizetéskiegészítés
lehetőségét.
Az 58. § tekintetében különösen megfontolásra és
figyelemre ajánltatik épen az ev. ref. egyház intézményeinek magas színvonala érdekében az, hogy a tanítóés tanítónőképző intézetekben a mai igényekkel szemben
nem kellően képesített és képzett egyének ne alkalmaztassanak, a mi annál könnyebben is keresztülvihető,
mert az állásnélküli képesített tanerők száma úgyis
nagy
A 85. § legvégén az alábbi pótlás javasoltatik.
„A mely intézet évi fentartási állami segélyben
részesül s ez iránt szerződés köttetett, a tanári személyzet illetményeire nézve a szerződés intézkedései irányadók."
Végül a IX-dik törvényczikk oly módon lenne kiegészítendő, hogy Horvát-Szlavonországok területén az
egyházi törvények végrehajtása nemcsak az 1898. évi
május hó 7-én kelt törvény, hanem általában ezen országok autonom törvényeinek figyelembevételével eszközlendő. E szerint ezen utolsó törvényczikk vége következőkép hangzanék:
„
végrehajtása Horvát-Szlavonországoknak
e tárgyban hozott 1898. évi május hó 7-én kelt törvényének értelmében, valamint általában Horvát-Szlavonországok autonom törvényeinek és azon közjogi helyzetnek teljes figyelembe vétele mellett
"
Miután ezek az észrevételek abban lelik indokukat, hogy a zsinati törvények köztörvényeink rendelkezéseivel mindenben helyes összhangban álljanak, tisztelettel
kérem a Főtiszteletű és Nagyméltóságú Elnökséget, hogy
a zsinati törvénytervezeteknek ily irányú módosítása s
illetőleg kiegészítése iránt a zsinat elhatározását kikérni
méltóztassék, hogy azok a kormány által legfelső szentesítés alá legyenek terjeszthetők.
Budapesten, 1906. évi november hó 17-én.
Wekerle Sándor.
II.
Az ezen átiratban érintett szakaszok a zsinat által
a következő szövegben állapíttattak meg: *
I. t ö r v é n y c z i k k .

1. §. A magyarországi református egyház, mely
országos törvényeinkben helvét hitvallású evangélikus* Az illető szakaszoknak .csupán azon pontjait közöljük, a
melyek módosíttattak. A nem közlött részek változatlanul hagyattak.
Szerk.

nak, majd evangélikus reformátusnak neveztetik, magában foglalja a magyar koronához tartozó országok területén levő összes református egyházközségeket.
5. §. Az állam segédkezése és eljárása igénybevehető :
a) Az egyházi törvények és törvényes szabályrendeletek alapján az illetékes egyházi hatóságok által
törvényes hatáskörükben hozott határozatokkal kirótt
egyházi, iskolai, országos közalapi, nyugdíj, vagy gyámintézeti adók, szolgálmánvok, tartozások és az egyházi
biróságok oly jogerős ítéleteivel kiszabott marasztalási
összegek és pénzbüntetések biztosítása és behajtása
czéljából, melyeket az egyházi biróságok törvényes hatáskörükbe hoztak.
c) Az egyházi biróságok által a tárgyalásra beidézett, de meg nem jelent és megjelenni vonakodó tanuk
és szakértők kihallgatása s megesketése czéljából.
A c) pont esetében az egyházi biróságok az állami
hatóságokat közvetlen megkeresés útján veszik igénybe.
Sikertelenség esetén a megkeresett hatóság felettes
hatóságánál az egyházi bíróság elnöksége emel panaszt.
Az állam és hatóságai a fent megjelölt esetekben
a kivánt eljárást meg nem tagadhatják, kötelesek azt
teljesíteni; az egyházi határozatok és ítéletek érdemi
részét nem vizsgálhatják felül, csak abból a szempontból, vájjon az az ügy, a melyre a határozatok és ítéletek vonatkoznak, nem a világi hatóság ügykörébe
tartozik-e ?
15. § é)
azok, a melyek új lelkészi, tanítói;
énekvezéri, tanári állások szervezésére, ezek javadalmának az 1893. XXVI. törvényczikk 10. §-a és az 1898.
XIV. törvényczikk 14. §-a korlátai között megállapítására, vagy meglevő állások javadalmának az 1893.
XXVI. törvényczikk 10. §-a és az 1898. XIV. törvényczikk 14. §-a korlátai között változtatására, esetleg megszüntetésére ;
Az 56. § g) pontjához a következő rész fiiggesztetett :
A kongruás lelkészű egyházközségek affiliácziója
csak az 1898. XIV. törvényczikk 14. stb. §-ainak korlátai között foglalhat helyet.
67. § nj. Az 1898. XIV. törvényczikk korlátai
között véglegesen intézkedik a társ-, missziói-, leány-, fiókvagy új anyaegyházközségek és parókhiális körök alakulása, vagy változási ügyeiben és a szórványok, valamint az egyházkerület területén fekvő összes politikai
községek végleges beosztása tárgyában.
105. §. A magyar korona országainak minden refor
mátus vallású lakosa és állampolgára annak az egyházközségnek rendes tagja, a mely polgári lakóhelyén
alakult. Ha pedig abban a polgári községben nincs
református egyházközség szervezve, annak az egyházközségnek tagja, a melyhez lakóhelyét az egyházmegyei
hatóság beosztja.
A 114. § a) pontjához a következő toldás adatott;

A jövedelmi kiegészítésben részesülő lelkészek
javadalmába az 1898. XIV. törvényczikk 11 §-a szerint
felszámítandó jövedelmek betudandók. A missziói segélyek a lelkész rendes fizetésébe be nem számíthatók.
A 133. §-hoz a következő pótlás ftiggesztetett:
A gyermekeknek a református vallásban nevelésére vonatkozó kötelesség azonban nem állhat ellentétben az állami törvényeknek a gyermekek vallásos nevelésére vonatkozó rendelkezéseivel.
Ez a rendelkezés nem terjed ki azokra, a kik
azzal már a törvény hatályba lépte előtt jutottak ellentétbe.
137. § d). Letartóztatási és javítóintézeteknél s
általában az állami, alapítványi, törvényhatósági, vagy
közintézeteknél működő lelkészek azok, a kik a nevezett közintézeteknél alkalmaztatnak s egyházi és vallási
ténykedésükben azon egyházmegye és azon egyházkerület főhatósága alatt állanak, a melyhez az a polgári
község tartozik, a hol az illető közintézet van ; érintetlenül maradván természetesen azok a jogok, a melyek
az őket alkalmazó világi hatóságokat a szolgálati viszonyból folyólag megilletik.

23. § utolsó pontja: Elmarasztalás esetében egyházi közigazgatási birói eljárásnak van helye (V. törvényczikk 33. §-ának 10. pontja.)
IV. törvényczikk.

2. §
Magyarország határain belül és a társországokban elszórva élő hitfeleink lelki gondozása s e
czélból missziók, utazó lelkipásztorok intézményének
fentartása, gyámolítása, esetleg újak szervezése.
V. törvényczikk.

143. § C) c). Az egyházi anyakönyvek vezetése,
valamint az 1894. XXXIII. törvényczikk életbelépte előtt
vezetett felekezeti anyakönyvek kezelése és ezekből
közhitelességű kivonatoknak az eddigi módozatok mellett kiszolgáltatása.

15. § b). Az esperes és az egyházmegyei gondnok
kivételével az összes egyházmegyei tisztviselők, rendes
lelkészek (beleértve a missziói; katonai, letartóztatási
ós javítóintézeti s általában az állami, alapítványi, törvényhatósági, községi közintézeteknél működő lelkészeket
és állandó vallástanító lelkészeket is), segédlelkészek,
az egyházközségek által az egyházmegye, vagy a pártfogóság részéről fentartott középiskolák tanárai és egyéb
tanintézet tanítói, az énekvezérek, az egyházközségi
gondnokok és a presbiterek, úgyis mint egyháztagok
által elkövetett fegyelmi vétségek felett. A katonai, letartóztatási és javítóintézeti s általában az állami, alapítványi, törvényhatósági, vagy községi közintézeteknél
működő lelkészeknek csupán egyházi és vallási ténykedéseire terjed ki az egyházmegyei bíróság hatásköre.
A 33. § 10. pontja a III. t.-cz. 23. §-ának utolsó
pontja értelmében módosíttatott.

II. törvényczikk.

VI. törvényczikk.

60. §. Katonai lelkészek a három évi rendes lelkészi szolgálatot betöltött lelkészek közül nyilvános
pályázat s a református egyetemes konvent püspök-elnökének meghallgatásával neveztetnek ki.
Letartóztatási és javítóintézeti, valamint általában
az állami, alapítványi, törvényhatósági, vagy községi
közintézeteknél működő lelkészek szintén nyilvános pályázat és azon egyházkerület püspökének meghallgatásával neveztetnek ki, a kinek az egyházkerületében az
illető közintézet fekszik.

8. §. Ha az egyházközség iskoláját, vagy kisdedóvó intézetét a községnek, vagy állami kezelésbe adja
át. Köteles a községgel, vagy az állammal írásbeli szerződést kötni, a melyben :
b) tőkepénzeinek csak kamatait, az épületeknek
és egyéb ingatlanoknak csak haszonélvezetét engedheti
át a községnek, vagy az államnak, a tulajdonjog fentartása mellett. A haszonélvezeti jognak a községi, vagy
az állami iskola javára való telekkönyvi biztosítását is
megengedheti az egyházközség mindaddig, míg az épület és egyéb ingatlanok a szerződésileg kikötött czélra
szolgálnak.
c) 3-dik kikezdés:
E végből az egyház elöljáróságának mindent el
kell követnie, hogy a szerződésben világosan kiköttessék, hogy az illető iskola tanítója református vallású
legyen, vagy ha az intézetnek több tanítója van, abban
az esetben szerződésileg határozandó meg a református
vallású tanítók száma és ki kell kötni, hogy a fentartó
a még fennálló tanítói állásokra mindenkor legalább annyi
református vallású tanerőt alkalmaz, a hány megfelel
abban a községben, a külön iskolát nem tartó felekezetek híveihez képest, a református vallású lakosok felekezeti számarányának.
Úgyszintén kikötendő, hogy az intézet gondnokságának (iskolaszéknek, felügyelőbizottságnak) tagja legyen
a mindenkori lelkész és gondnok.

A kinevezés ténye a kinevezettnek valamely egyházmegyébe leendő bekebelezhetése végett a területileg
illetékes püspöki hivatallal mindenkor közlendő.
III. törvényczikk.

A 10. § 6-dik bekezdése kihagyatott.
12. §. Egyetemes egyházunk addig is, a míg egyházi és iskolai szükségleteinek kielégítése iránt a magyar
állammal szemben támasztható és történelmi alapokon
nyugvó igényei külön országos törvény által rendeztetnek, az e czélra nyert állami hozzájárulásból s esetleg
más, az egyetemes egyház rendelkezésére álló segélyforrásokból az egyetemes konvent kezelése és rendelkezése alatt egyetemes adóalapot létesít, a melynek
rendeltetése az egyes egyliáztagokon nyugvó, elviselhetetlenül súlyos adóteher könnyítése.

22. §. Felső nép- és'polgári iskolai tanítónői állásra
olyan egyének nyerhetnek képesítést, a kik az elemi
iskolai képzőintézet tanfolyamának elvégzése után, vagy
a felső nép- és polgári iskolai tanítóságra, vagy a tanítónői állásra készítő tanfolyamot is elvégezték s az e
ezélra szervezett bizottság előtt valamely felső nép- és
polgári iskolai tanító-, vagy tanítónőképző intézetben az
1868. évi XXXVIII. törvényczikk 13. §-ának megfelelőleg képesítő vizsgálatot tettek.
23. § második bekezdése végéhez pótlásul adatott:
A gyermekeknek a református vallásban nevelésére
vonatkozó kötelesség azonban nem állhat ellentétben az
állami törvényeknek a gyermekek vallásos nevelésére
vonatkozó rendelkezéseivel.
Ez a rendelkezés nem terjed ki azokra, a kik
azzal már a törvény hatályba lépte előtt jutottak ellentétbe.
34. §.
I. Elemi iskolában.
a) Rendes tanítónak alkalmatos lakáson és kerten
kivül (vagy ezek helyett 250 kor.) alapfizetése rendkívüli személyi pótlókképen mindenütt 1000 koronára
egészíttetik ki; vagy ezzel felérő természetbeni jövedelem
és ötízbeli 100 korona korpótlék. Ezen személyi pótlék,
a mely 800 koronától 1000 koronáig az iskolafentartó
által adatik, nyugdíjba beszámítható járulékot nem képez.
Stb. stb.
A.z egy, vagy két évre alkalmazott ideiglenes tanítók díjazását az iskolaszék meghallgatásával a presbitérium, illetőleg a közvetlen iskolafentartó hatóság állapítja meg.
58. § 3-dik bekezdés:
Helyettes és óraadó tanárokul és tanítónőkül csak
ideiglenesen 1—3 évre alkalmazhatók okleveles tanárjelöltek, vagy megfelelő képesítésű tanítónők, vagy pályázat sikertelensége esetén olyan feddhetetlen életű
református vallású egyének, a kik, ha képesítő vizsgálatot még nem állottak is, de a megfelelő tanár- vagy
tanítónőképző tanfolyamot elvégezték s bizonyítani tudják, hogy arra a szakra készültek, a melynek tanítására
alkalmaztatni kivannak, vagy pedig az illető szakbeli
képzettségüket, egyszersmind kellő általános műveltségüket irodalmi munkásságukkal igazolják. — A képesítés nélkül alkalmazottak, a képesítésnek záros határidő alatt leendő megszerzésére kötelezendők.
85. § végéhez hozzá pótoltatott:
A mely intézet évi fentartási állami segélyben
részesül s ez iránt szerződés köttetett, a tanári személyzet illetményeire nézve a szerződés intézkedései irányadók.
110. § első bekezdése után pótoltatott: A gyermekeknek a református vallásban nevelésére vonatkozó
kötelesség azonban nem állhat ellentétben az állami
törvényeknek a gyermekek vallásos nevelésére vonatkozó rendelkezéseivel.
Ez a rendelkezés nem terjed ki azokra, a kik
azzal már a törvény hatályba lépte előtt jutottak ellentétbe.

IX. törvényczikk.

A magyar református egyházi törvényeknek a Horvát- Szlavonországok területén levő református egyházközségek külső jogviszonyaira vonatkozó végrehajtása a
horvát-szlavón és dalmát országgyűlés e tárgyban hozott, 1898. május 7-én kelt törvényének értelmében,
valamint általában ezen országok autonom törvényeinek
és azon közjogi helyzetnek teljes figyelembevétele mellett eszközlendŐ, a melyet ugyanezen országok a magyar
korona országainak keretében elfoglalnak.

IRODALOM.
Előfizetési felhívás. „Gyász- és Sírbeszédek" cz.
30 halotti beszédet tartalmazó munkám harmadik kötetére.
E beszédek részint háznál mondandó orácziók, melyek
a bennük végig vonuló főeszménél fogva halotti prédikácziókul is könnyen használhatók, részint síri beszédek.
Ára 3 kor. Megjelenik 1907 február végén. Ezen czímű
munkám első kötete elfogyott; a második kötet 27 halotti
beszédet tartalmaz, ára 2 kor., de kongruás és segédlelkész, valamint tanító urak 1 kor. 40 fillérért rendelhetik. Továbbá „Templomi prédikácziók" cz. 20 közvasárnapi és adventi beszédet tartalmazó munkám 3 koronáért, kongruás és segédlelkészek, valamint tanítók
2 kor. árban rendelhetik portómentes küldéssel. Felcsut
(Fejérm.), Csáki István, reform, lelkész.
Evangéliomi naptárak. Az idén — 1907-re — a
„Magyar Biblia és Ev. Iratterjesztő-Társaság Alap Kezelősége" kiadásában kétféle evangéliomi népnaptár jelent
meg. — Az egyik a „Keresztyén Népbarát" V. évfolyam,
ára 40 fillér, a másik a „Bocskay-Naptár" I. évfolyam,
ára 30 fillér. A megrendelőknek már szét is lettek küldve
a megrendelt példányok s pár nap alatt megkapja mindenki, a ki csak rendelt. A ki pedig még nem rendelt
volna, rendeljen minél előbb, hogy az ünnepeket megelőzőleg minden nagyobb megrendelésnek eleget tehessen
a „Magyar Evangéliomi Könyvnyomda". (Karczag.)

EGYHÁZ.
Lelkészválasztás. A szóládi ref. gyülekezet egyhangúlag Dömötör Endre budai katecheta-segédlelkészt
választotta meg lelkipásztorává. Az új lelkipásztort szívesen üdvözöljük.
Templomszentelés. A poroszlói evang. gyülekezet
nov. 28-án szentelte fel renovált templomát és abban
új orgonáját. A felszentelő imát Nagy Ignácz alsóborsodi
esperes mondotta, dr. Tüdős István miskolczi lelkész prédikált, Gál Ferencz helybeli lelkész az építkezés történetét
ismertette, Szalóczy Pál tiszavalki lelkész úrvacsorát
osztott, Sólyom Barna egerlövői lelkész esketett, Diószeghy
Mihály tiszafüredi lelkész pedig keresztelt. Az építkezés
és az új orgona 26,500 koronába került. A gyülekezet
szép bizonyságát adta áldozatkészségének abban is,
hogy ugyancsak a folyó évben két iskolai telket vásárolt tanítói lakásokul 13,000 koronáért, a lakásokon átalakítást végeztetett 2000 kor. költséggel, egy másik
iskoláját pedig 4000 kor. költséggel átalakíttatta. —
Nyugodjék meg Isten áldása a buzgó gyülekezeten és
közintézményein! — Az élesdi ref. gyülekezet renovált
templomát nov. 25-én szentelték fel. A felszentelő ünne-

pélyen Kiss ÁroiTpüspököt Eröss Lajos theol. tanár képviselte s Ő mondta a felszentelő imádságot. Az alkalmi
egyházi beszédet Sulyok István esperes tartotta. Doma
Gyula p.-újlaki lelkész keresztelt, az úrvacsorát pedig
Nánási Lajos mezőtelki és Sipos János pósalaki lelkészek
osztották ki. A záró imádságot Makai Károly, a gyülekezet agg lelkipásztora mondotta.
Lelkészi értekezlet. A pozsonyvidéki evang. lelkészek és a pozsonyi ev. theol. tanárai nov. 28-án tartották meg értekezletüket. Raffay Sándor theol. tanárnak
Kovács Sándor theol. tanár által felolvasott bibliamagyarázata után Schömvieszner K. referált az egyetemes papi
konferencziáról és a lelkészi nyugdíjintézet alapszabályainak revíziójáról. Az értekezlet az özvegyi nyugdíj minimumát 1200 koronában kívánja megállapíttatni. Schleifer
K. az egyházi tűzkárbiztosítások kerületi rendszerét s
az egyetemes biztosításra vonatkozó indítványokat ismertette. Holleruny K. elnök egy katechetikai minta-leczkét
mutatott be. A mosoni esperesség által beterjesztett indítványokat a tavaszi értekezlet napirendjére tűzték ki.
Egy tanító ünneplése. Keresztúry László, a szentin ártonkátai ref. egyház rektortanítója, ez őszön töltötte
be rektorságának 40. esztendejét. Ez alkalomból az egyház ünnepélyt rendezett az iskola termében az érdemes
férfiú tiszteletére. Az ünnepély decz. hó 2-án vasárnap
délelőtt az istentisztelet után, 11 órakor kezdődött. Az
ünnepelt meghívása és megjelenése után az olvasókör
énekkara énekelte el a XCII. zsoltárt, mire az egyház
nevében, a presbitérium élén, dr. Székely József lelkész
üdvözölte a 40 éve hűséggel, becsülettel munkálkodó
rektortanítót, egyúttal egy díszes, alkalmi kötésű énekeskönyvet nyújtott át emlékül az ünnepeltnek. Azután Varga
.József róm. kath. plébános a róm. kath. iskolaszék és
egyház nevében köszöntötte a jubilánst, Sipos Károly
községi jegyző pedig a községi elöljáróság nevében mondott üdvözletet. A volt tanítványok nevében Varga László,
a mostaniak nevében pedig egy iskolás fiú és leány kérte
továbbra is Isten áldását a szeretett rektorra és munkájára,
mire az ünnepelt mélyen megindulva köszönte meg a
nem keresett, de valóban megérdemelt megemlékezést s
egyúttal továbbra is szeretetet, hűséget Ígérve, ajánlotta
fel szolgálatát egyháznak, iskolának. Majd a lelkész tudomására hozta a nagyszámú közönségnek, hogy a nap
emlékére egy „Keresztúry László-alapítvány" létesítését
határozták el, melynek rendeltetése iskolai czélok támokülönösen szegény gyermekek segélyezése lesz.
Az alapítványhoz eddigelé dr. Krajtsik Rezső n.-kátai
orvos és neje Konkoly Thege Erzsébet 100 koronával,
Dezseoffy Emil n.-kátai főszolgabíró 25 koronával, Szigethy Ábor, Patonay Endre 10—10 koronával járultak.
Az ünnepély a Himnusz éneklésével véget ért. Az alapítvány összege az utóbb befolyt adományokkal együtt
összesen 250 korona. Isten áldja meg a derék rektort,
ki pályáján egy helyben 40 esztendeig ritka sikerrel
fáradozott; azoknak pedig, kik iránta való tisztelet • és
szeretetből maradandó emléket biztosítottak nevének az
alapítvány létrehozásával, adassék hála és elismerés.
Magyar harangszentelés Amerikában. A bridgeporti
magyar ref. gyülekezet legközelebb szentelte fel temploma új harangját, a melyet Rákóczi és bujdosó társai
hazahozatalának emlékére „Rákóczi-harang"-nak nevezett el. A harang egyik oldalára ezt vésték: „Rákócziharang. Istenért és szabadságért." A másik oldalon ez
olvasható: „Istennek dicsőítésére, élők hivogatására,
holtak elsiratására öntette a bridgeporti (Conn.) és vidéki
magyar ref. egyház, templomszentelésének egyéves fordulójára, az 1906-dik esztendőben, tiszt. Komjáthy Ernő

lelkészkedése idejében." — Az új harangot Bede László,
mármarosszigeti főgimn. vallástanár, konventi kiküldött
szentelte fel.
A franczia kulturharez f. hó 11-én tényleg kitört.
A római kath. papság, a pápa tilalma folytán, nem alakította meg a kultusz-egyesületeket; sőt, a pápának egy
újabb rendelkezése következtében, még annak a hivatalos
bejelentését is megtagadta, hogy a templomokban továbbra
is megtartja az istentiszteleteket. Mindezek következtében
az összes r. kath. egyházi javak, templomok, parókhiák
az állam tényleges birtokába mentek át s a franczia
római katholikusok vagyon és hajlék nélkül maradtak.
A kormány, úgy látszik, erősen el van határozva arra,
hogy minden meghátrálás nélkül felveszi a Róma által
felidézett harezot. Decz. 11-dike történelmi dátum Francziaország történetében. A harcz vége beláthatatlan; de
annyi kétségtelen, hogy annak viharai erősen meg fogják
rázni, mind Francziaországot, mind magát Rómát,
Egyházi aranykönyv. Özv. gróf Degenfeld Gusztávné szül. Karacsay Melánia grófnő a kolozsvári ref.
egyház belfarkas-utczai temploma részére egy aranyozott
ezüst kannából, kehelyből és két tányérból álló úrasztali
készletet ajándékozott. A készlet értéke körülbelől 20,000
koronára tehető.
Az első missziói hét Budapesten. November utolsó
hetében az egész protestáns világ az Üdvözítő utolsó
parancsára fordítja figyelmét és naponként összejöveteleket tart, melyeken egyfelől előadásokat tartanak a
különböző pogány országokról, másfelől buzgón kérik
Istent, hogy kisérje áldásával a pogányok közötti missziói
munkát. Budapesten ez évben tartottak ilyen összejöveteleket először. A Skót Misszió és a Magyar Missziói
Szövetség egyesültek a missziói hét rendezésére. Nov.
23 ától kezdődőleg 5 egymásután következő estén nagyszámú közönség gyűlt egybe a hold-utezai terembe, hogy
hallgassa az érdekes előadásokat, miket számos vetített
kép szemléltetett. Minden este kétféle előadás volt. Az
egyik az illető ország földrajzi viszonyait ismertette, a
másik pedig az ott folyó missziói munkáról adott számot.
Madagaszkár, India, Japán, Palesztina, Szibéria és Délnyugat-Afrika, e két utóbbi egy estén, voltak az előadások tárgyai. A földrajzi viszonyokat dr. Sehwalm
Amadé, dr. Littke Aurél, Barátosi Balogh Benedek (kinek
neje szép japán énekeket adott elő), továbbá dr. Erődy
Béla főigazgató és dr. Gáspár Ferencz orvos ismertették.
Missziói dolgokról szólottak: Webster J. skót lelkész,
Lic. Kováts Lajos, Csűrös István, Forgács Gyula és
dr. Fleischer Gy. A kétféle előadás között mindig valami
zeneszám volt. A hatodik este vasárnapra esett, midőn
Szőts Farkas theol. tanár tartott lelkes beszédet a külmisszió érdekében, Máté evangélioma utolsó versei alapján és Forgács Gyula beszélt a zsidó - misszióról. Az
utolsó estén imaóra volt, melyen többen imádkoztak.
Minden estén különben az összejövetel előtt a misszió
barátai imára jöttek össze. Ez estélyek szép erkölcsi ós
anyagi sikere (az estélyekre belépti jegy volt) azt bizonyítja, hogy közönségünk melegen érdeklődik a misszió
ügye iránt. Es ez ügyet ajánljuk mindazok figyelmébe,
kik igyekeznek gyülekezetükben, vagy a vezetésük alatt
álló evangéliomi egyesületekben minél elevenebb érdeklődést kelteni és ápolni Isten országának dolgai iránt.
Szeretetvendégség. A budapesti ref. egyház zuglói
egyházrésze, Keresztesi Sámuel adminisztrátorral az ólén,
sikerült szeretetvendégséget rendezett f. hó 9-ón este a
községi elemi iskola tornatermében. A rossz idő daczára
egészen megtelt a nagyterem közönséggel éspedig felekezeti
különbség nélküli közönséggel. A Zuglóban, hála Istennek,

a felekezeti különbségek nem képeznek ellentétet s a
különböző egyházak hívei békés egyetértésben élnek
egymással. A szeretetvendégség anyagi részét, az ennivalót, legnagyobb részben buzgó egyháztagok szolgáltatták ; a szellemi táplálékról pedig a változatos programm gondoskodott. Közének és ima után dr. Szabó
Aladár lelkész szólott a közönséghez, buzdítván azt,
különösen pedig a kálvinistákat, az összetartásra és
az egyház áldozatkész szeretetére. Hamar István theol.
tanár a pesti egyház történetéből a Kálvin-téri épület és
templom építése történetét ismertette. B. Pap István
theol. tanár bibliát magyarázott. Volt ezenkívül két szavalat, három zeneszám és egy párbeszéd. Á szeretetvendégség jövedelme a templom kibővítésére és a papi
lakás felépítésére fordittatik.
A budapesti TI—VII. kerületi református templomépítő-bizottság deczember 7-én este tartotta évnegyedes közgyűlését Lánczy Leó főrendiházi tag és Kovács
Emil hely. lelkész elnöklésével. A közgyűlés elhatározta,
hogy az egyháztanácstól megsürgeti a lelkészi állás végleges betöltését s a templom-telek dolgában megteszi a
lépéseket a fővárosnál. A templomalap ez idő szerint
mintegy 63,000 korona.
A baptista hitközségek feloszlatása. A magyarországi baptista felkezetet, beterjesztett hitvallási és szervezeti szabályzata alapján, dr. Lukács György volt kultuszminiszter törvényesen elismert felekezetnek nyilvánította.
Kijelentette azonban, hogy a gyülekezetek megalakítására
és az igehirdetők alkalmazására nézve az 1895. XLIII.
t.-cz. szabványai az irányadók. A törvényesnek elismertetés óta több helyen szervezkedni kívántak a baptisták
s meg akarták alkotni a középponti szövetkezeti bizottságot is. A Hivatalos Közlöny f. hó 6-diki számában
megjelent kultuszminiszteri intézvény szerint azonban
gr. Apponyi a hitközségek és a szövetkezeti bizottság
megalakítását nem hagyta jóvá. A miniszter a rendeletben kijelenti, hogy a szövetkezeti bizottság megalakítását
és a bizottság tagjainak megválasztását az 1895. évi
XLIII. t.-cz. 16. szakasza alapján nem veszi tudomásul,
mert a szövetkezeti bizottságot s annak tagjait csak oly
baptista hitközségek választhatják, melyeknek megalakulását a törvény alapján az illetékes törvényhatóságok
első tisztviselője elismeri, s másrészt a bizottság elnökévé,
másodelnökévé és titkárává csak olyan egyéneket választhatnak meg, a kik az előírt képzettséggel bírnak. Mivel
azonban a képzettséget kimutatni nem tudták, ennélfogva
a hajdúböszörményi, nagyváradi, kolozsvári, bihari, ócsai
és békési baptista gyülekezeteket szabályszerűen megalakult baptista hitközségeknek el nem ismerheti, s az
ezek megalakulásának elismerésére vonatkozó alispáni,
illetve polgármesteri határozatokat hatályon kivül helyezi.
E rendelkezést a miniszter a szövetkezeti bizottsággal
és a fönnebb elősorolt gyülekezetek érdekelt törvényhatóságaival oly figyelmeztetéssel közli, hogy ez idő szerint
csak a budapesti baptista hitközség tekinthető törvényszerűen megalakultnak, vagyis olyannak, melynek megalakulása az érdekelt törvényhatóság által törvényszerűen
elismerhető volt. Ezek következtében csupán azokat a
baptista vallásfelekezetbe történt áttéréseket és belépéseket ismerheti el jogérvényeseknek, melyek a törvényszerűen megalakult budapesti baptista hitközség elöljárója
előtt történtek. — A miniszter intézkedését csak helyeselni
tudjuk. A baptista felekezet törvényes elismertetése alkalmával már kijelentettük, hogy az elismertetés ellen nincs
semmi kifogásunk. Azt azonban, hogy minden kvalifikáczió
nélküli emberek szerepeljenek igehirdetők gyanánt, megengedhetetlennek ítéljük. Az igehirdetéshez kétségtelenül

a vocatio interna szükséges legelső sorban. A ki azonban az igehirdetés természetét és a tudatlanságból származható veszedelmeket ismeri, csak helyesnek ítélheti
azt a követelést, hogy a baptisták igehirdetői is megfelelő theologiai képzettséggel rendelkezzenek.
Helyreigazítás. E lap 50. számában megjelent
tudósításomban az Olajos ügygyei kapcsolatban Radácsi
György neve tévedésből Íratott P. Czinke István neve
helyébe. Czinke mint előadó volt a kérelem megadhatása ellen, Radácsi pedig helyeselte azt, hogy Olajos a
mi részünkről erkölcsi méltánylásban részesüljön; de ez
a helyeslés felállás nélkül történt. Hivatalos modorban
tehát Radácsi egyetlen szót sem szólt az Olajos ügyhöz.
Ezt az igazság érdekében kötelességem kijelenteni. S.-Kápolna. Szuhay Benedek.

I S K O L A .
Doctor philosophiae. Ifj. Bartók György, dr. Bartók
György erdélyi ref. püspök fia, a kolozsvári ref theol.
fakultás volt kiváló növendéke, nov. 29-én doktorátust
szerzett a kolozsvári tudományegyetemen a philosophiából,
aesthetikából és paedagogiából. Tudori értekezését, a
mely „Az akaratszabadság problémájáéról szólt, a bírálók
summa cum laude fogadták el. Az új doktor ünnepélyes
felavatása f. hó 1-én ment végbe. Gratulálunk!
Az orsz. közoktatásügyi tanács elnökeivé a király,
újabb öt évre, Fehér Ipoly pannonhalmi főapátot és dr.
Fináczy Ernő budapesti tud. egyetemi tanárt nevezte ki.
Az ors'. tanáregyesület elnök-válsága. Dr. Beöthy
Zsolt, az orsz. középiskolai tanáregyesület elnöke, a f. hó
8-án tartott választmányi ülésen bejelentette tisztéről
való lemondását. Beszédében, a mellyel elhatározását
kisérte, nem leplezte ugyan le teljesen az okokat, de
sejtetni engedte, hogy a sajtóban és másutt is felhangzott vádaskodások ós támadások késztették a lemondásra.
A választmány egyhangúlag bizalmat szavazott ugyan
Beöthynek és mindent elkövetett, hogy maradásra bírja,
de sikertelenül. A lemondást tehát tudomásul vették;
elhatározták azonban, hogy az elnökségre első sorban
ismét csak Beöthyt fogják ajánlani. Második helyen
Négyesssy László, harmadik helyen Beke Manó az
elnökjelölt.

EGYESÜLET.
Jótékonyczélú kézimunka-kiállítás. A budapesti
skót misszió női szövetsége f. hó 8-án a skót iskola
nagytermében missziói ós jótékonysági czélokra kézimunka-kiállítást rendezett, azokból a kézimunkákból,
melyeket a szövetség tagjai az elmúlt év alatt készítettek.
A kiállítással összeköttetésben az iskola többi termeiben
a gyermekek részére vidám játékokat, hangversenyt és
tombola-játékot rendeztek. Az összes bevételek a pogány
misszió és hazánkban a szegények és szűkölködők felsegélyezésére fordíttatnak.
A budapesti ref. ifjúsági egyesület f. hó 8-án
tartotta meg évi közgyűlését. Tizennégy év óta áll már
fenn az egyesület; de bár a legjobb igyekezettel törekedett is az ifjúság lelki javának a szolgálatára, mégsem igen tudott közkedveltségre szert tenni ; sem pedig
olyan támogatókat szerezni, a kiknek áldozatkészségével
nagyobb, szembetűnőbb munkát végezhetett volna. Tagjainak száma ma is csekély ; anyagi ereje elégtelen a nagyobb
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akczióra. Nagy vesztesége az egyesületnek, hogy kezdettől fogva elnöke: Szilassy Aladár, egészségi okokból,
lemondott tisztéről. Olyan lelkes és buzgó világi ember
pedig, a ki az egyesület élére állana, nem igen akad.
A kicsiny sereg azonban nem vesztette el bizalmát mégsem. Bízik Istenben s annak segedelmében és hiszi,
hogy törekvései, szolgálatai még nagyobb elismeréssel
és támogatással is fognak találkozni, mint eddigelé. A
gyűlésen, felkérés folytán, B. Pap István theol. igazgató
elnökölt. Forgács Gyula titkár az egyesület működéséről;
Hamar István a pénztári dolgokról számolt be. Az üresen
állott alelnöki tisztre az egyesület B. Pap Istvánt, a
másodtitkári és másodpénztárnoki tisztre pedig ifj. Viktor
Jánost választotta meg. Az egyesület nemes munkájára
melegen felhívjuk az ifjúság barátainak jóindulatú figyelmét. Decz. 9-én négy helyen tartottak istentiszteletet,
a melyeken az egyesület működéséről emlékeztek meg
s annak javára gyűjtöttek. A budai templomban Haypál
Benő, a Rózsa-utczai imaházban Petri Elek lelkészek, a
Kálvin-téri templomban Forgács Gyula skót missziói lelkész, a Hold-utczai imateremben dr. PruzsinszJcy Pál
theol. tanár tartották az alkalalmi beszédeket.

GYÁSZROVAT.
Kovács János, a debreczeni főiskola főgimnáziumának nyugalmazott tanára, a főiskolában töltött 40 évi
érdemes tanári szolgálat után, nyugalomba vonulásának
11-ik, életének 91-ik évében, folyó évi deczember hó
7-én Szalacson elhunyt. Temetése ugyanott folyó hó
10-én délelőtt ment végbe. Áldott legyen emlékezete!

KÜLÖNFÉLÉK.
K é r e Sem, Az év végére jutottunk és mégis
több száz koronánk van hátralékban az elő fizetési
díjakból. Lapunk anyagi viszonyai a hátralékokra rászorítanak bennünket; kérjük tehát a már megszolgált dijaknak a kiadóhivatal
czímére
sürgős beküldését.
Az orvostudománynak világszerte sokatigérő renaissance-át látjuk rohamosan fejlődni egy új gyógymódban, mely egyszerűsége, czélszerűsége és kiváló
sikerei által ma már, mint legbiztosabb és legjobb gyógymód van elismerve. Ez a gyógymód a hemopatia vagyis
vérgyógyítás, mely a képzelhető legszebb gyógyeredményekkel lesz alkalmazva köszvény, görvélykór, asztma,
szív-, vese-, gyomor- és bélbajokban, súlyos idegbántalmak (neurasthenia, paralysis, tabes) és makacs bőrbetegségek eseteiben. A több ezrekre menő gyógyult, mint
lelkes apostol terjeszti ezen gyógymód kiválóságát, mely
eredményeiben tökéletesebb és tartósabb, mint bármely
fürdő vagy intézeti kezelés. Ezen gyógymód megalapítója
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki most kezdi őszi kúráit.
Mindazon betegeknek, kik a fent felsorolt bajok egyikében szenvednek, őszintén ajánljuk ezen orvos tanácsát kikérni, ha a nyár folyamán betegségükből ki nem gyógyultak. Dr. Kovács J. orvos úrnak Budapesten, V. ker.
Váczi-körút 18. szám, I. em. alatt van a gyógyintézete
(csak bejáró kezelésre), hol naponta 9—1 és 3—6-ig
fogad betegeket, de meghívásra betegeket látogat a fővárosban ós vidéken is. Mindazok, kik nyáron ki nem

gyógyultak, el ne mulasszák ezen gyógymódot alkalmazni. mely visszaadja egészségüket.
Újítás az ékszerek vásárlása körül. Számos
panaszból tudjuk, hogy a vidéki közönség mindig megkárosult, valahányszor ékszer- ós óraszükségletét külföldi
czégek árjegyzékei alapján próbálta fedezni. Daczára
ennek, rengeteg annak az összegnek a száma, a mit
hangzatos hirdetések által félrevezetett közönségünk,
évenkint az ellenséges érzelmű Ausztriába órákért és
ékszerekért küld és kapja érette az ipartermékek
salakját, oly árút, melyet az illetők saját hazájukban
képtelenek eladni és ha azokat a magyar közönség előre
látná, szintén nem venné meg. Ezen visszaélésen segítendő, Polgár Kálmán müórás és ékszerész (üzlete Budapesten, Erzsébet-körút 29.) olykép remél segíteni, hogy
ezután vidéki komoly vevőinek terjedelmes választókot
küld óra- és ékszerárúkból. Annak a komoly vidéki vevőnek, a ki ezután ékszerfélét, óhajt vásárolni, nem kell
többé, mint a közmondás is mondja, „Zsákba macskát"
venni, hanem felkeresheti bizalommal a nevezett czéget
és kap bő választékot. Ez, a berendezés szolidsága önmagát dicséri és általa a nevezett műórás érdemeket
szerez arra, hogy a hazafias magyar közönség pártfogásában részesítse.
Felhívjuk az érdeklődök figyelmét Magyarország
legnagyobb tanszerraktárának, Calderoni és társa czégnek hirdetésére. Ez a czég honosította meg hazánkban
a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt foglalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő műszerek is készülnek.
Egy hű barát a gyermekkortól az aggkorig.
A gyermekjátékok közt csak egy létezik, a mellyel a
gyermek, az atya ós a nagyatya egyaránt szívesen foglalkozik. Más tekintetben is egy egyedül álló játék, a
mely lassanként nagyobbítható és ezáltal mindinkább
érdekesebbé és tanulságosabbá válik. Olvasóink közül a
legtöbben bizonyára a Richter-féle Horgony-Kőépitőszekrényre gondoltak, a mely tényleg a gyermekkortól az
aggkorig hű barátnak tekinthető. Mindig számosabbak
azon szülők, a kik mint gyermekek a Horgony-Kőépítőszekrénnyel játszottak és most az általuk kedvelt játékot
saját gyermekeik számára vásárolják ós azokkal egyetemben ismét az építéshez fognak. Annál is szivesebben
építenek gyermekeikkel, mert a pompás építési mintalapok az új sorozatok bevezetése által nagyobb tökéletességre tettek szert. Es a nagyszülők, a kik már gyermekeikkel szívesen részt vettek a pompás építmények
felállításánál, mostan unokáikkal építenek. Egy játék- és
foglalkozási szer, a mely ily rendkívüli sikerekre visszatekinthet, bizonyára valamennyi szülő figyelmét kiérdemli.
Hogy az építési játék érdekesebbé váljék, a Richter-féle
gyár újból egy második kiegészítést vezetett be, a mely
által lehetséges pompás vashidakat szép kőhídsánczokkal
felállítani. Tudniillik mostan mindegyik Horgony-Kőépítőszekrényhez egy Horgony-Hídépítőszekrény mint megfelelő kiegészítés vásárolható és miután az elmés és a
gyermekekre nézve igen értékes Richter-féle kiegészítő
rendszer a Horgony-íiídépítőszekrényekre is alkalmaztatott, úgy ezek is kiegészítik egymást tervszerűen. Az
előttünk fekvő hídkönyv oly pompás Hídépítményeket
tartalmaz, hogy nemcsak a gyermekek, hanem a felnőttek
is szívesen foglalkoznak a hidak utánépítésével. A ki
bővebbet akar tudni, az hozassa meg magának az új
képes árjegyzéket Richter F. Ad. és Társától, királyi
udvari és kam. szállítók, Bécsben, I. Operngasse 16,
mely díjmentesen beküldetik és számos szép építési
mintalapot és felette érdekes bírálatot is tartalmaz.

PÁLYÁZATOK.

Salvator

vasmente*

üithion-forrás
kitiinfl hatású
• ese-, hólyaj-, rhcum*-,
<• köszvénybántalmaknál, vizelet! nehézségeknél, ciukorbetegségeknél, * légző- és emésztési szervek hurutalnál.

P á l y á z a t .

A h.-m.-vásárhelyi ev. ref. egyháztanács a főgimnáziumnál megürült két rendes tanári székre pályázatot
hirdet.
Ezek egyikével a latin és görög nyelvnek, másikával a mennyiségtannak
és természettannak
s ezekkel
rokon tárgyaknak a megszabott heti óraszámban tanítása
van összekötve.
A latin-görög nyelvi tanszék a vallás- és közoktatásügyi minisztérium kinevezése, a mennyiségtan-természettani pedig választás útján töltetik be. A latin- görög
tanszékre pályázók közül a régészetben jártasok — egyenlő
körülmények közt — előnyben részesülnek.
Csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak.
A megválasztandó vagy kinevezendő rendes tanárok
javadalmazása lesz 2400 kor. törzsfizetés, 500 kor.
lakáspénz, 200 kor. ötödéves korpótlék a gimn. pénztárából évnegyedes előleges részletekben. Ha rendes
tanár nem volna választható, vagy kinevezésre ajánlható:
helyettes tanárt választ, vagy ajánl kinevezésre az egyháztanács, a kinek javadalmazása 1600 kor. törzsfizetés
és 200 kor. lakáspénz lesz, említett részletekben kiszolgáltatva.
A megválasztandó rendes tanár egy évi sikeres
működés és kifogástalan magaviselet után állandósíttatik.
Folyamodni lehet a pályázók életkorát, vallását,
végzett tanulmányait, képesítését, katonai szolgálatát bizonyító oklevelek, orvosi bizonyítvány — és ha nős az
illető: esketési anyakönyvi kivonat — alapján, alólírott
elnökséghez clecz. 31-ig beterjesztendő kérvényben.
Mindkét tanár kötelezett tagja lesz az orsz. tanári
nyugdíjintézetnek s a megválasztandó tanár állomását
1907. febr. 1-én elfoglalni köteles.
Hódmezővásárhelyen, 1906. nov. 29.
Pap

Természetet

Imre

lelkész, a gimn. igazg.
tanács elnöke.

Salvator-forr

át igazgatósága

Eptrjum.

SZT.
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.
Téli
füpdökúra
a SZENT-

LUKÁCS-FÜRDŐBEN.

Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszapborogatások, mindennemű thermális-fürdök, vízgyógykezelés,
massage. Lakás és gondos ellátás. — C s ú z - , k ö s z v é n y - ,
i d e g - , b ő r - b a j o k gyógykezelése és a téli fürdőkúra felől kimerítő prospektust küld ingyen a
•

Szt,-Lukács-fürdö igazgatósága Budapest-Budán.

HIRDETÉSEK.
Harmóniumokat
mindkét rendszer szerintalegolcsóbban szállít

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA
Budapest, X., Delej-utcza II. sz. (Tisztviselőtelep),

Pianinók.

Pianők.

Tanerőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény.

Árjegyzék ingyen
és bérmentve.
Részletfizetés engedélyezve.

Bérmentes szálliíás az utolsó vasúti
állomásig.

%REF. ZEHEK0ZL0N9

ványszámot Sárospatakról.

Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n .

Qj^i

NYILTTÉR.

forrás
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.

Ci&ÍO C^feo -"J^i zj^-y

Ezen czégiáblán ismerhetők fel azon üzletek, a melyekben
egyedül

árusíttatnak

eredeti SINGER varró-

Qj^i

CJío oj^t

A mi gépeink netr
szorulnak

ajánlásra.

Csak arra kérünk
ügyelni, hogy keik
helyen vásároljon.

Kívánatra telítésnélküli töltést Is szállít a

Szí, Lukácsfürdő Kútvállalat Budán.
* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk.

Singer Co. Varrógép Részv. Társ
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16.
Budapest: VII., Kerepe.sl-üt 82.
,,
IV., Muzeum-körut 27.
„
VU., Király-utcza 52.
„
VI., Teréz-körut 21.
„
II., F<5-utcza 15.
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz: Széchényi-u. 14

A

legjotol)

kályhákat és wá^,kandallókat
= = 5 szállít
caáazáiJl éa l^lrál-yi
HE^IIVL
udvari szállító
l í i i d a p e s t ,
T l i o n e t - u d v a r .
Különlegességek: t e m p l o m o k , családi h á zak, i s k o l á k , i r o d á k s t b . részére. T ö b b
m i n t 1 0 0 , 0 0 0 van b e l ő l e h a s z n á l a t b a n

Valódi
csak ezze
a védőjegy gyei.

Fizikai, Kémiai,
természetrajzi és

MEIDINGER-OFEN

& H. H E I M ^

vetítő Készülékek

Prospektusok és költségvetések ingyen és bérmentve.

Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban.
Budapesten Thonet-udvarban.
M á r i a V a l é r i a utoaja lO.

vetíts (épek

Orgonaépítési műintézet,

R i e g e r

O t t ó

villamos gépekkel berendezett os. és kir. udvari orgonagyára

a l e g n a g y o b b választékban és
legKitűnőbb Kivitelben KaphatóK

Budapest, VII., Garay-utcza 48.
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Ferenez József-rend lovagja.
A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvezőfizetésiföltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
csőrend szerű (pneumatikai) tartós, nemesbangú orgonákat szállít. 30 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását mérsékelt árban elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kívánatra díjmentesen.

^muuiumuuuummmtiuiummmumii^
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MAGYAR

Dús választék mindennemű

1
^
£

légszesz-, villamos- é s petróleum- S z .
világító testekben a l e g e g y s z e rübb kiviteltől a legpazarabbig.

Király-olaj, ^ f i

|

Fémdíszműtárgyak. %
Raktárak Budapesten:
II., Szilágyi Dezső-tér 3.
V., Gizella-tér 1.
VII., Erzsébet-körűt 19.
VIII, Üllői-út 2. (a Calvintér sarkán).

£
£
^
^
^
^

Vidéken:
Debreczen: Simonffy-utcza.
Kolozsvár: Mátyás király-tér.
P o z s o n y : Lőrinczkapu-utcza 1. sz.

mű- és tanszerraKtárában

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8.
i ® M|n®agi

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár.^

FÉM-ÉS LÁMPAÁRÚGYÁR |
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.

Calderoni és Társa

^

STOWASSER J.
cs. és k i r . udv. hangszergyáros

a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb. szállítója
Budapest, II. kerület, Lánczhíd-utcza 5. szám.
Ajánlja saját gyárában készült, elismert, legkiválóbb minős é g ű vonós-, húros-, fúvó- és ütőhangszereit.
: húros, vonós, fúvóhangszerek készítésében és
javításában.

Speczialista

H a n g f o k o z ó - g e r e n d a ! mely által bármely hegedű, gordonka, melybe az illesztetik,
sokkal jobb, erösebb és lágyabb hangot nyer.
B i z t o s s i k e r . Kezesség minden egyes hangszernél. Hegedűbe hangfokozó-gerenda javítással
4 f r t . Régi mesterhegedűk vétele és eladása.

L e g n a g y o b b g y á r é s r a k t á r . Saját
találmányú (Rákóczi) tárogató; általánosan
elismert legjobb, mely tökéletes solohangszerré általam konstruáltatott. Iskolával 30
forinttól feljebb.
O r g o n a - h a r m ó n i u m o k . A gyönyörű
hang, melyet a világhírű legjobb gyártmányú amerikai rendszernek elmés szerkezete
elővarázsol, önmagának zeng dicséretet. —
65 forinttól minden árban kapható.
Az összes hangszerek javítása különleges szakszerű

^

ontossággal, jutányos árban; kezesség minden egyes
angszernél. — Árjegyzék minden egyes hangszerről
Ekülön,
kívánatra bérmentve küldetik. — Kivitel nagyban és kicsinyben.
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műórás és ékszerész

ha gyermekei számára egy Horgony-Kőépítőszekrényt választ, mert ezen
szekrény tényleg huszonötév óta a gyermekek kedvenez játéka.
Ha minden egyéb, gyakran sokkal drágább játékszerek már régen sutba kerültek, a
Horgony-Köépítőszekrény nemcsak továbbá is szorgalmasan használtatik, hanem a
gyermekek még be sem várhatják azon időt, míg e g y kiegészítöszekrényt kapnak, hogy még
Horgonv-Köépítöszekrény

tehát sohasem válik értéktelenné, hanem kiegészítőszekrények hozzávásárlása által
mindig nagyobb é s élvezetesebb lesz é s idővel ennélfogva a legolcsóbb ajándék is. A

Richter-féle Horgony-Köépítőszekrény
ezért e g y karácsonyfa alatt se hiányozzon. Bővebbet találunk ezen híres építési
játékról és a kiegészítésül szolgáló Horgony-Hídépítőszekrényekről, valamint az ú j
Richter-féle Rakási játékokról, Golyó-mozai'kjátókokról, stb.-ről az ú j képes köépítöszekrény-árjegyzékben, melyet minden anya, — a mely gyermekeinek nevelésére súlyt
fektet, — azonnal hozassa meg magának. Bérmentve és ingyen beküldetik. A Richterféle Horgony-Kőépítőszekrények minden finomabb játékszer üzletben K 1.50, 1.75, 3.—,
3.50, 6.— é s azon felül kaphatók é s a „Horgony" v é d j e g y által felismerhetők.

RICHTER F. AD. és T a , é s kam.
Iroda és raktár:

I., O p e r n g a s s e 1 6 .

•
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E g y valódi

^

^

Ü Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29.

nagyobb és szebb építményeket felállíthassanak.

árak!

^

B E C S ni

szállítók

Gyár:

XIII/1. ( H i e t z i n g ) .

Rudolstadt, Nürnberg, Ölten, ( S v í j c z ) , Rotterdam, Szt.-Pétervár, New-york.

A k i zenekedvelő é s egy mechanikai zenélőművet beszerezni akar, az hozassa meg magának a legújabb
á r j e g y z é k e t a híressé vált Imper. zenélőművekről, kerek aczélhanglemezekkel és k i egy beszélőgépet
bír, vagy beszerezni akar, az k é r j e a beszélőgép- és hanglemez-árlapot; abban a legjobb beszélőgépek
és hanglemezek feltüntetve vannak. A Horgony-hanglemezek erős és természethű hang, valamint nagy
tartósság által kitűnnek és ezért szívesen vásároltatnak.

HOBNYÁNSZKY VIKTOB CS. ÉS KIB. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. ,86780.

PROTESTÁNS
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP

Hirdetési díjak :
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor.
Fél oldal
. 2 0 kor.
Negyed oldal . . . . . . . .
10 kor.
Nyolczad oldal
. 5 kor.

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő:
H A M A R ISTVÁN.

M e g j e l e n i k m i n d e n vasárnap.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a hová a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb.
intézendők.

Előfizetési á r a :
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 fillér.

TAETALOM. E l ő f i z e t é s i felhívás. — V e z é r c z i k k : Karácsony. Danóczy Antal. — I s k o l a ü g y : A vallás- és közoktatásügyi költségvetés tárgyalása. — Az orsz. reform, tanáregyesület felirata a tanári fizetések rendezése ügyében. — T á r c z a : Karácsony ünnepén. SánthaKároly. — A betlehemi pásztorok. — K ü l f ö l d : A franczia kulturharcz. Szentmártoni. — R é g i s é g :
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ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS.

Karácsony.

A szívek ünnepén, a mennyei szeretet megdicsőülésének nagy napján köszöntjük olvasóinkat
igaz szívvel, szeretettel. A karácsonyi állítat töltsön be minden családot, töltse be az egész társadalmat. Szálljon le mindenüvé a békesség galambja
a zöldelő olajággal. Uralkodjék a krisztusi szelídség mindenben és mindeneken.
Eme jókivánatok megvalósulásához van kötve
a földi élet végczélja: a boldogság világa. A föld
porán felülemelkedő tisztább, eszményibb gondolA lap előfizetési ára marad a régi.
kodás, a békesség és szelídség: ezek azon eszközök, melyeknek munkás, ható erejét oly igen
Egész évre
18 kor.
nélkülözi a mindennapi élet. Az örök mozgás, az
Fél évre
9„
indulatok és ellentétek harcza, az egymás ellen
Negyedévre
4 „ 50 fillér.
törő erők küzdelme eltipor mindent, a mi megHarmad- és negyedosztályú lelkészeknek, valósítaná a lélek vágyát, eloltaná sovárgását,
megszentelné indulatait a békesség törvényével, a
segédlelkészeknek, tanítóknak továbbra is a 12
szelídség mirrhájával. Az örökös szürkeség látása
koronás kedvezményes áron küldjük a lapot. meggyengíti szemeink érzékenységét a messze
Kérjük az előfizetéseknek minél előbb meg- magasan ragyogó eszmények iráiit; tekintetünket
újítását és az előfizetési összegeknek a kíadó- annyira leköti az alantvalók keresése, hogy időnk
hivatal czimére (Budapest, IX., Kálvin-tér 7. sz.) sincs, erőnk sincs a magasba emelni. Csak olykor, midőn feltámad egy-egy nagv emlék, melyhez
beküldését.
a lélek hite és üdve van kötve, akkor állapodunk
Teljes tisztelettel
meg egy kevés időre s magunkba mélyedve keresa Prot. Egyh. és Iskolai Lap sük azt, a mit a lélek mélységeibe temetett el az
élet romboló hatalma: az emberi rendeltetés czélszerkesztősége és kiadóhivatala.

A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap J907-dík
évi, ötvenedik évfolyamára meghirdetjük az új
előfizetést.
A lap 49 éves fennállása elég bizonyság
arra, hogy egyház és iskola körül kötelességeit
híven teljesítette. Teljesíteni fogja ezután is és
ezen az alapon bizton számít a protestáns nagyközönség szellemi és anyagi támogatására.
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ját. Ezt tévesztjük oly sokszor szem elől, s bizony
nehéz újra megtalálni abban a ködben, mely sűrűn
üli meg- a tűnő napok egymásutánját. Csak ritkán
tűnik fel a fénylő nap, mely elűzi a homályt,
oszlatj a a ködöt s mi tisztán látjuk életünk és
munkánk végczélját.
Újra megjelent a fénylő jel az égen, a karácsonyi csillag. Mindent átható ragyogásával új élet
támad a szívekben. Ez új élethez méltóan megújhodnak a gondolatok, tisztább, nemesebb alakot
öltenek magukra; megtisztulnak a szív indulatai,
felöltözve a békesség és szelídség egyszerű ruházatába. Úgy vagyunk, mint a hegyek, völgyek,
erdők, mezők, tengerek felett költöző vándormadár,
mely szárnyainak erejéből kifogyva, epedve várja
egy biztos helynek feltűnését, melyen megpihenhet.
Ilyen biztos rév, pihentető hely nekünk a karácsonyi ünnep csendje, békéje, megszentelő áhítata.
Miként a világegyetemben egy csudálatos erő
mindent egy összetartó pont felé vonz ellenállhatatlan hatalommal, úgy vonzza a karácsonyi eszme, az
ünnepi áhítat egymáshoz az embereket. A szívek
összeforrnak, a lelkek eggyé olvadnak. Kitárja
karjait a szeretet őriző angyala s egymáshoz tereli
mindazokat, kiket az élet hatalma, a hivatás munkálásának kötelessége elválaszt egymástól. Boldognak, százszor boldognak érezi magát az, a ki szeretteinek látására eljuthat, s boldogtalannak, ezerszer
boldogtalannak az, kitől az élet ezt megtagadta.
De még ott is, a hol a gyűlölet, ellenségeskedés tölti be a szíveket, úgy tetszik, hogy enged
a szeretetlenség és ádáz harag jege; oda is elhat
az általános emberszeretet melege. S mindezt mi
eszközli? . . . Egy nagy emlék megújulása, mely
arról beszél, hogy egykor az isteni szeretet megdicsőült a világ felett, csodálatos fénnyel árasztotta melegét a földre, mely egyszerű, igénytelen
pásztoroknak ajkaira csodálatos hangokat adott,
bölcsek és királyok álmélkodását, hódolását kelté
fel, visszaadá vakoknak látását, némáknak szólását! . . . Egy nagy emlék, mely kifejezi és jelképezi az emberi lélek egész történetét, minden
vágyát, minden tisztaságát! . . . Egy nagy emlék,
mely egyszersmind alapja egy nagy reménynek,
hogy egykor, Isten tudja mikor, talán a régi világok romjain támadó új világok kezdetén; talán
a mulandóság rögös határain; talán az örökkévalóság soha le nem áldozó napja alatt, . . . de
valamikor boldog lesz minden ember s egy hallelujában olvad össze minden, a mi él és éltet a
mindenségben!
Sajnos, ez idő szerint mindaz, a mi ehhez a
nagy emlékhez van kötve, úgy tűnik fel, mint
egy ábrándkép, mint az eszményítő képzeletnek
ideálja, mely a megvalósulásnak összes kritériumát
nélkülözi. Csak a határkövek közé szorított időnek

egyes visszatérő pontjai eszméltetik az embert és
a társadalmat a nagy czélra, a nagy rendeltetésre.
Ilyen időpont a karácsony. Feltámad megérkezésével a nagy emlék, ez elévarázsolja a nagy
reményt, s az emberi lélek egy üdítő cseppet merítve a boldogság kiapadhatatlan forrásából, egy
időre megnemesedik, mássá, emberibbé lesz. Elég
különösen hangzik, hogy az embernek előbb át
kell alakulni, el kell változni, hogy azza lehessen,
a mivé lennie kell: emberré, a szónak magasabb
és tisztább, erkölcsi és evangéliomi értelmében.
Egy azonban minden körülmények között
vigasztaló és biztató lehet, az, hogy az a nagy
emlék hívatlanul is, emberi közreműködés nélkül
is mindig megújul, miként megújul a léleknek
boldogság után epedő sovárgása. S míg a muló
idő vissza-visszahozza a karácsonyi történet emlékét, addig mindig lesznek lelkek, melyek hozzátapadnak ahhoz az eszményhez, mely fenn a távol
magasban ragyogva várja a földre szállásnak, a,
megdicsőülésnek idejét.
Ez idő felé lassú léptekkel halad a világ,
ez tagadhatatlan. Ma halad egy mértföldjelzőt
előre, holnap ugyanannyit vagy kétannyit visszafelé. De elvégre a világboldogító eszméknek tulajdonsága az, hogy nemcsak akkor lesznek közkincseivé az emberiségnek, a mikor megvalósulnak,
hanem az esőnek jótékony hatását gyakorolják a
világra akkor is, mikor még mint eszmék ragyognak és világítanak a föld feletti világ régióiban.
Az eszményeken égő sóvárgással csüggeni és. az
emberi hivatás végczélja felé törni a lélek erőivel,
épen olyan nemes, dicső és fenséges, mint a kivívott győzelem színterén megállani és az alkotás
nagy munkájában gyönyörködni. S ez a tudat is
csak növeli a karácsonyi eszme tartalmát.
Nagyot változott a világ képe a betlehemi
jászol-bölcső idejétől napjainkig. A jelen való emberek gondolat- és érzületvilága egészen más, összehasonlíthatatlanul más, mint a milyen volt a tizenkilenczszáz évvel ezelőtt élt embereké. Korunk a
humanizmus, a közművelődés, a jótékonysági intézmények által szemmel láthatólag halad a társadalom végczéljának megvalósítása felé. Igaz, hogy
a kor felszínre hoz olyan jelenségeket, melyek
éles ellentétben állva a humanizmus és művelődés
követelményeivel, felkeltik a jók és igazak kételkedését, bizalmatlanságát a nagy gondolat, a karácsonyi örök eszme végleges diadala és uralma
iránt.
De ez a dolgok természeti kényszerűséggel
történő folyásán nem változtat. A fejlődés útját
az örök bölcseség jelölte ki, tehát a végén nem
lehet más, mint a czél. — Ugyanaz a bölcseség
vezéreli az embereket a czél felé, időről-időre küld
nekik csillagokat, melyek ragyogó fényükkel meg-

világítják az utat, melyen a tétovázó emberi lépés
haladhat. S minden lépés közelebb visz a czélhoz.
Természetes, hogy kerülő utakon, ugrásokkal nem
lehet haladni. Annak az útnak minden részét meg
kell tenni. Miként az örökkévalóság sem lészen
örökkévalóság, ha az időnek csak egy percznyi
részét is kikapcsoljuk belőle s miként az ezer
mérföldnyi távolság sem lesz teljes, ha csak egy
kilométernyit is elveszünk belőle, úgy az emberi
hivatás czéljainak munkálásában is át kell haladni
a fejlődés minden fokozatán, mert csak így lesz
teljes az eredmény, így lesz teljes a vég.
Világosítson mi felettünk a karácsonyi fénylő
csillag mindenkoron, hogy tisztán látva egyéni és
társadalmi életünk útjait, bizton haladhassunk azokon, munkálva rendeltetésünk nagy czéljait!
Danóczy Antal.

ISKOLAÜGY.
A vallás- és közoktatásügyi költségvetés
tárgyalása.
A képviselőház f. hó 13-án kezdte meg a vallásés közoktatásügyi költségvetés tárgyalását.
Sághy Gyula előadó bevezető és ajánló beszéde után
gr. Apponyi Albert kultuszminiszter emelkedett szólásra és
hosszabb beszédben ismertette „átmeneti" miniszteri programmját. Beszédében legelső sorban az 1848. XX. t.-cz.
végrehajtásáról szólott. Erre vonatkozó nyilatkozatait
most nem kivánjuk bírálat alá venni, bár a jogot fenntartjuk reá magunknak; csupán beszéde idevágó részét
közöljük.
„A szoros értelemben vett kultuszügyek terén —
mondá — ott találtam az 1848. XX. törvényczikk végrehajtásának kérdését, a mely mindaddig, míg nyugvópontra nem jut, a benső nyugtalanságnak egy állandó
momentumát teszi. És a rendelkezésemre álló, már előbb
összegyűjtött adathalmaznak alapján az egész kormánynyal egyetértőleg megindítottam az intézkedést arra nézve,
a minek első rátája már ebben a költségvetésben szerepel, hogy a protestáns egyházaknak dotácziója czéljából, első sorban az ez egyházak körében létező elviselhetetlen adózási terheknek rendezésére, azonkívül a
lelkészi nyugdíjalap megerősítésére és a központi igazgatás költségeire bizonyos összeg, a mely végeredményében három milliót fog kitenni, vétessék föl azzal
együtt, hogy az 1904. évben rendes egyházi segítés
czímén fölvett költségek le ne szállíttassanak.

De e mellett t. képviselőház, természetesen fölmerült a többi egyházaknak, első sorban a magyarországi katholikus egyház helyzetének kérdése, a mely
bizonyos részeiben sürgős megoldást kiván, a mely az
előbb említett jogos igényekkel való együttes megoldást
igényel, a melyek jogosultságát már 1848-ban elismerték, hanem az ismert események folytán nem tudták
kielégíteni, ez tudniillik, hogy Magyarországnak katholikusai is vagyoni és oktatási ügyeikben, jogaikban biztosíttassanak, ez ügyeiknek önálló intézésére tért nyerjenek. Ennek folytán ép oly sürgős kötelességem volt
a magyarországi katholikusok e helyzetével foglalkoznom, és nemcsak ezzel, hanem egyszersmind a katholikus lelkészi kongrua rendezésének kérdésével, a mely
a többi bevett egyházak lelkészi kongruájának rendezésével szemben hátramaradt. Természetesen foglalkoznom
kell a katholikus egyház körében helyileg létező minden
olyan viszonylatok rendezésével is, a melyek a protestánsok egyház adózási viszonyaival egyenlő természetűek,
a minők különösen az erdélyi részekben léteznek. Mindezekkel az ügyekkel, a mióta a tárcza vezetését elvállaltam, már behatóan foglalkoztam. Azt hiszem, hogy
ezeknek párhuzamos előbbrevitele által felelek meg az
1848. évi XX. törvényczikk szellemének és rendeltetésének, mert gondosan áttanulmányoztam az ama törvény
megalkotásánál lefolyt vitákat és tárgyalásokat, láttam,
hogy az a sok helyen elterjedt nézet, mint hogy ha
ama törvénynek, vagy ama törvény megalkotóinak szándékában vagyonelkobzás, jogfosztás rejlett volna, a legnagyobb tévedés. Épen ellenkezőleg, e törvény megalkotásánál annak megalkotói minden ilyen szándékot és
tendencziát világosan kizártak. Annak a tételnek, hogy
az összes bevett vallások egyházi és iskolai szükségletei
közálladalmi költségből fedezendők, nyilvánvalólag azt
a magyarázatot és azt az irányt tulajdonították, hogy
az állam pótolja a szükséget a maga eszközeivel ottan,
a hol az mutatkozik. Ebben az irányban, tisztelt képviselőház, óhajtok az 1848. évi XX. törvényczikk végrehajtásában tovább haladni, és én azt hiszem, tisztelt
képviselőház, hogy erre a jelenlegi idő nagyon alkalmas,
mert hála Istennek, talán sohasem volt ebben az országban oly békés egyetértés a különböző hitfelekezetek
közt, mint a minő most van. A nagy nemzeti küzdelmek
összeforrasztották a nemzetnek minden életképes és
életrevaló erejét, a nagy föladatok, a melyek még előttünk állanak, szükségessé teszik, hogy a magyar nemzet
összes erőinek összetartozandóságát, együttérzését föntartsuk és így ennek a nagy nemzeti perspektívának,
ennek a nagy nemzeti közórzületnek hatása alatt, azt
hiszem, sikerül ezeket a kérdéseket a kölcsönös móltá-
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nyosságnak, a kölcsönös igazságérzetnek szellemében,
az egymásra való irígykedésnek és agyarkodásnak kizárásával, az igazságnak és a nemzeti érdek szempontjából megoldani."
Beszéde további részében a népoktatásról s az
ennek körében szükséges intézkedésekről szólt a miniszter. Kerek összegben 4000 tanítóval és 4000 tanteremmel
többre van szükség, mint a mennyi most van. Ennek a
költsége, minimális számítással is, 3 millió koronára
rúg. Az iskolák fenntartása és szaporítása terén a leghelytelenebb politika volna az, a mely visszautasítaná
vagy megbénítaná bármely olyan tényező közreműködését, a mely tényező hajlandó a nemzeti, az állami czélokkal konformis irányban haladni. A községi és a
felekezeti iskolákat hajlandó állami támogatásban -részesíteni, de csak addig és annyiban, a mennyiben teljes
garancziát nyújtanak arra nézve, hogy nevelésük és
oktatásuk a nemzeti czélokkal, az állami szempontokkal
párhuzamosan halad és azokat erősiti. Öntudatosan törekszik arra, hogy „olyan iskola ebben az országban
ne létezhessen, a mely a nemzeti vagy hazafiúi felfogással szemben még csak a semlegesség álláspontjára
is helyezkedik."
Majd rátért a miniszter a tanítók fizetése rendezésének a kérdésére. Elismerte, hogy az utóbbi évek
fizetésrendezési áramlatai közben a tanítók részesültek
a legkevesebb figyelemben, s hogy panaszaik e tekintetben jogosak. A tanítók sorsa javítására vonatkozó
kívánságok teljesítendők, nemcsak azért, mert jogosak,
hanem azért is, mivel a tanítókra oly föladat nehezedik,
a melyet nem lehet csupán mechanikus munkának sablonszerű ledarálásával elvégezni, hanem a melyhez a
léleknek bizonyos egyensúlya, bizonyos megelégedés is
kell, és ezt nyújtani kötelesek vagyunk.
A fizetésrendezésre vonatkozó törvényjavaslat máijó részben készen van, s azt a jövő év januárjában,
legkésőbb azonban február elején be is fogja nyújtani.
Az állami tanítók fizetésrendezésének pénzügyi oldalát illetőleg a következőleg nyilatkozott a miniszter:
„Az alapfizetés tekintetében három kategóriát óhajtok megállapítani. Az első és második lakbérosztályba
tartozó községekben az alap-, vagyis a kezdőfizetés
1200 korona volna, a harmadik lakbérosztályba tartozóknál 1100 és a többi községekben 1000 korona. Öt
év múlva azonban az állami tanító, a kinek 1000 korona az alapfizetése, már 1400 korona alapfizetést nyerne,
tehát bejutna a XI. fizetési osztálynak megfelelő kategóriába; természetesen ennek megfelelőleg az 1100
korona alapfizetéssel bírók, a kik drágább helyeken
működnek, 1500, és az 1200 korona alapfizetéssel bírók
11)00 korona fizetést fognak nyerni. Azután 200 koronás
korpótlékokkal eljutna a legegyszerűbb, a legigénytelenebb helyeken működő tanító a 2400 korona végső fizetésig, énnek megfelelőleg a többi a 2500 és 2600 koronáig.",

A nem állami tanítókat illetőleg a fizetésrendezésnél az a szempont vezérli, hogy ha az állam nem teheti
is azt, hogy a maga eszközeivel ugyanazon javadalmazásban részesítse őket, mint a saját tanítóit, — de ne
is legyen közöttük nagy különbség.
„A nem állami tanítókra, a községi és felekezeti
tanítókra nézve — úgymond — a kezdőfizetést ép úgy
állapítja meg, mint az állami tanítókra, ugyanazokban
a kategóriákban. Az első és második lakbérosztályban
1200, a harmadikban 1100 és a többi községekben 1000
korona a kezdőfizetés, a mely kezdőfizetésig, ha az iskolaföntartó kimutatja, hogy nem tudja ellátni, az állam
pótolja a hiányt. Ezután a két első korpótlék 200—200
korona, öt esztendő múlva hozzáadva az állami fizetéskiegészítést is, 1200, illetőleg 1300 és 1400 korona
fizetéshez jut az a felekezeti tanító. Épen úgy a második korpótlék is 200 korona. Hat korpótlékot veszek
íöl; a harmadik és negyedik korpótlék 100—100 korona,
a két utolsó korpótlék ismét 200—'200 korona. Úgy,
hogy az állami fizetéskiegészítéssel a nem állami tanító
eléri a különböző kategóriák szerint, a mint az első,
második, illetőleg a harmadik lakbérosztályba tartozik,
vagy nem, a 2300, 2100, illetőleg 2000 korona fizetést."
„De ebbe a törvénybe egy fontos új intézkedést
akarok behozni. A míg eddig az állam csak a minimumig egészítette ki a fizetést és az iskolaföntartó hiába
emelte föl a maga erejéből ezt, mert ezzel nem javított
a tanító sorsán, miután elesett az állami fizetés kiegészítésétől ; addig ebbe a törvénybe most azt a princzipiumot akarom bevenni, hogy a már egyszer megállapított állami segítség, ha az iskolaföntartó a maga erejéből
fölemeli is a tanító fizetését, le nem szállítható mindaddig, a míg az illető el nem éri a hasonló fokozatban
levő állami tanítóknak a fizetését."
A fizetésrendezés, hozzávetőleges számítással, 6
millió koronával fogja megterhelni az állami évi költségvetést.
Nevezetes kijelentése volt még a miniszternek az,
hogy vagy a fizetésrendezésre vonatkozó törvényben,
vagy a tanítói nyugdíjtörvény revíziójánál gondoskodni
fog arról, hogy kikiiszöböltessék az az igazságtalanság,
hogy míg a felekezeti kántortanító kántori jövedelme a
fizetéskiegészítésnél felszámíttatik, addig a nyugdíjba nem
számíttatik be.
A mi pedig azokat a feltételeket illeti, a mely
mellett a nem állami iskolák tanítói a jelzett fizetésrendezésben részesülhetnek, annak kijelentése után, hogy
az 1893. évi törvény erre vonatkozó rendelkezései nem
bizonyultak elégségeseknek, — a következő kijelentést
tette :
„Abba a törvényjavaslatba azt a kikötést óhajtom
felvenni, hogy nem magyar tannyelvű iskolában működő
tanító az állami fizetéskiegészítést csak akkor veheti
igénybe, hogyha az iskola a magyar nyelv kötelesftanítása tekintetében elfogadja a vallás- és közoktatásügyi
.miniszter által megállapított tantervet, az általa e czélra

approbált tankönyveket és hogyha abban az iskolában
a negyedik osztálytól kezdve a számtan, a földrajz,
történelem és a polgári jogok és kötelességek ismerete
magyar nyelven adatik elő.
Mi nem magyar ajkú polgártársainknak eléjük
jövünk, anélkül, hogy őket anyanyelvük jogos használatában háborítanék. A ki a maga nemzetiségi iskolájából egy elszigetelt várát akarja alkotni valaminek,
a mi idegen a magyar állami eszmétől, a magyar nemzeti szellemtől, a magyar hazafiságtól, az ne várja, hogy
ezt a várat neki állami segítséggel tatarozzuk, sőt legyen
arra elkészülve, hogy ezt a vára s le is fogjuk rombolni."
Beszéde további részében megemlékezett ínég a
miniszter a tanfelügyelet intenzivebbé tételéről; a tanítókép ezdék tantervének és felügyeletének reformjáról; a
kisdedóvók és a gazdasági ismétlő iskolák szaporításáról ; a polgári fiúiskolák reformjának és a harmadik
egyetem felállításának szükségességéről és az országos
festő-akadémia létesítéséről. A középiskolák terén az
extenzív fejlesztésnek nem barátja, mert már is több
gimnáziumunk van, mint a mennyi szükséges. A mi az
egységes középiskolát illeti, addig, a míg az új alkotás
képét világosan nem látja, nem nyúl romboló kézzel
ahhoz, a mi megvan.
A miniszter beszéde és a költségvetés alapján
megindult vitát s a miniszternek ezek közben tett újabb,
felvilágosító kijelentéseit jövő heti számunkban ismertetjük.

Nagyméltóságod által egy hónappal ezelőtt kibocsátott
Szabályzat országszerte nagy elégületlenséget és aggodalmat támasztott a prot. felekezeti tanárság körében.
Tanárságunknak e közhangulata s e közhangulatnak egyházi és tanügyi lapjainkban folytonos megnyilatkozása
késztet bennünket a felett érzett őszinte sajnálatunk kifejezésére, hogy a Szabályzat kibocsátása körül a felekezeti tanárságnak nem nyújtatott alkalom véleményének
és kívánalmainak nyilvánítására, mint a hogy ez ügyben
régebben, az 1904-ben tartott enquéte alkalmával történt.
Igaz ugyan, hogy a Szabályzat, hivatalos kibocsátása előtt, mint „Ideiglenes Szabályzat", megküldetett
egyházi főhatóságainknak véleményezés végett; de ha az
egyházi főhatóságaink által Nagyméltóságodhoz felterjesztett véleményekben egyik-másik tanári testületünk
óhajtása kifejezésre jutott is, a hivatalosan kibocsátott
Szabályzat az „Ideiglenes Szabályzatitól oly lényeges
eltéréseket mutat fel, a melyek alig nyugodhatnak egyházi főhatóságaink véleményén s annál kevésbbé felelhetnek meg a felekezeti tanárság közóhajtásának. A végleges Szabályzat egyes pontjai oly mértékben veszélyeztetik a protestáns tanárság érdekeit, hogy e tanárság
jelentékeny kontingense: az országos ref. tanáregyesület
nevében bátorságot veszünk magunknak, az ügy előrehaladt stádiumában is, e körülményre tisztelettel felhívni
Nagyméltóságod nagybecsű figyelmét, s mély tisztelettel
kérjük, hogy a Szabályzat végrehajtása alkalmával alábbi
észrevételeinket és javaslatainkat kegyesen figyelembe
venni méltóztassék.

Az orsz. reform, tanáregyesület felirata a
tanári fizetések rendezése ügyében.

1. Rendkívül meglepte tanárságunkat s nagy csalódást okozott első renden az a változás, hogy míg a véleményezés végett leküldött „Ideiglenes Szabályzat" minden feltétel nélkül, mint alapelvet mondta ki, hogy „a
felekezeti középiskolai tanárok fizetése személypótlékkal
az állampénztárból oly összegre egészíttetik ki, a minőt
az állami középiskolai tanárok élveznek", a végleges
Szabályzat szerint a kiegészítés csak „az állami költségvetésben e czélra felvett összeg keretén belül fokozatosan" történik. Mi okozta a Szabályzat alapelvének ilyetén
megváltoztatását, nem tudjuk; a mennyiben a Szabályzat
kétszeri kibocsátása között hazánknak sem pénzügyi, sem
politikai viszonyaiban semmi olyan fordulat nem állott
be, a mi e gyökeres változtatást indokolná. Sőt. fel tűnik
előttünk, hogy bár az ősz folyamán egymásután jelentek
meg a polgári, felsőbb leányiskolái és kereskedelmi iskolai tanárok fizetésének állami kiegészítésére vonatkozó
rendeletek és szabályzatok, e tanerőkre nézve a kiegészítést egyik sem korlátozza s fokozatos végrehajtásról

Nagyméltóságú Miniszter úr!
Kegyelmes urunk!
A felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák tanári fizetésének állami kiegészítése — régi törekvések hosszas küzdelme után — végre megoldásra kerül
s a hazai középiskolai tanárság javadalmazása egyenlő
színvonalon és közös elvek alapján rendeztetvén, régi,
bántó különbség enyészik el az állami és a többi középiskolai tanárság anyagi helyzete közt, hogy hazai közoktatásügyünk egyhivatású munkásai, a választó falak
elhárításával, összeforrhassanak nemzeti közműveltségünk
szolgálatában. S midőn e nagyjelentőségű tanügy politikai
esemény fölött csak a közmegnyugvásból és megelégedésből fakadó hála szavainak kellene Nagy méltóságod
előtt megnyilatkozniok, fájdalommal látjuk, hogy a felekezeti tanárság fizetésének állami kiegészítése tárgyában
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e szabályzatok egyike sem szól; csak a középiskolai
tanárság részesül abban a mostoha elbánásban, hogy a
fokozatos kiegészítés rendszere mellett, az ügy hossszas
előkészítése után is, évekig kell várnia reményei megvalósulására. Növelik a felekezeti tanárság aggodalmait
a Nagy méltóságod vezetése alatt álló minisztériumból
kiszivárgó hírek is, a melyek szerint a rendelkezésre
álló anyagi erőhöz képest első renden a kisebb javadalmazási! s az egyes fizetési osztályok alsóbb fokozataiba
sorozandó tanárok fizetésének kiegészítése van czélba
véve, azok pedig, kiknek szolgálati éveik alapján a felsőbb fokozatoknak megfelelő személypótlékra volna igényök, ez idő szerint semmi fizetéskiegészítésben sem
részesülnek. Bármily méltánylással viseltetünk is a fiatalabb és kisebb javadalmazású tanári generáczió szükségleteinek kielégítése iránt, a legnagyobb méltánytalanságnak tartanok, ha e kielégítés épen azon idősebb
tanárok rovására történnék, kik fiatalabb korukban a
felekezeti iskolának sokkal sanyarúbb viszonyai között
kiizclötték át tanári pályájokat, inint a hivatalát mai
napság kezdő nemzedék, s ha a személypótlékot illetőleg
épen azok volnának várakozásra utalva, kik már életük
javarészét a közoktatásügynek szentelték, kiknek nagyobb
családjuk folytán életszükségletük is nagyobb s a kik
már nyugdíjaztatásukhoz is közel állva, közülök sokan
a nélkül volnának kénytelenek nyugdíjba menni, hogy
a megpillantott „ígéret földjére" lábukat betehették volna.
Mély tisztelettel kérjük azért Nagy méltóságodat,
méltóztassék a felekezeti középiskolai tanárság személypótlékait az állami tanárokra vonatkozólag f. évi szeptember hóban megjelent miniszteri rendelet értelmében, a IX.
ós VIII. fizetési osztály mindenik fokozatának megfelelően,
teljes összegökben folyósítani, úgy, a mint a véleményezés végett, leküldött „Ideiglenes Szabályzat" biztosította
s a mint az a másnemű felekezeti tanintézetek tanárainál is történik. Ha máskép nem lehet, a törvényhozástól kikérendő póthitel útján is, a mennyiben ily póthitelt
egy országos érdekű kulturális feladat megoldására,
hitünk szerint, törvényhozásunk készséggel megadna.
De ha ez a dolog előrehaladt álláspontján kivihető egyáltalán nem volna, arra kérjük Nagyméltóságodat, hogy
egyfelől a következő állami költségvetésekben való gondoskodás útján méltóztassék a Szabályzatban hangoztatott
fokozatos kiegészítést a legrövidebb időre korlátozni,
másfelől pedig, a IX. és VIII . fizetési osztály mindenik fokozatának betöltése mellett, megállapítván a felekezeti tanároknak az állami tanárok fizetése mértékóig támasztható teljes jogigényeit, méltóztassék ez igényeket — míg
teljesen kielégíthetők nem volnának — a rendelkezésre
álló anyagi erőhöz képest mindenkire nézve az egész
vonalon egyenlő perczentben kielégíteni, hogy méltánytalanságot, vagy épen sérelmet senki se szenvedjen. E
kérdésnél még csak arra bátorkodunk Nagyméltóságod
figyelmét felhívni, hogy — mivel a Szabályzat 9. §-a
ós a Szabályzattal egyidejűleg közrebocsátott rovatos
ivek csak a jelenlegi tanári fizetésre vannak tekintettel,

tanáraink közül pedig sokan már régebben voltak a
jelenleginél ugyan kisebb, de azért magasabb fizetési
osztálynak vagy fokozatnak megfelelő fizetés élvezetében, — a fizetési osztályokba s az osztályok egyes fokozataiba való besorozásnál méltóztassék a régebbi fizetésviszonyokra is figyelmet fordítani.
(Vége következik.)

TÁRCZA.
Karácsony ünnepén.
Szólnak az ünnepi harangok,
Beh szépen szólnak !
A búbánat sötét felhői
Mind eloszolnak.
Oh szív, szegény szív, meggyötört szív,
Sorsod ne bántson:
Békességet, megnyúgovást hoz
A. szent karácsony.
Ma is leszáll egy szelíd angyal
Hozzánk a mennybül:
Szent vallásunk, s tanít szeretni,
S szivünk megenyhül.
Ma is leragyog még egy csillag
Az éjszakába :
Vezesd, vezesd a bujdosókat*
Oh hit világa!
Mutass az égre, föl az égre,
Mondd : él az Isten !
Nem hágy el a szeretet Atyja,
Nem, óh senkit sem !
Mondd7 hogy a Maszületett által
Újjá kell lennünk;
Mert Isten van, a nagyhatalmú,
Velünk és bennünk.
Majd ha győz a testté lett Ige
Egész világon,
A lelkeket ha Lelke lakja,
Tisztítva, áldón, —
Ha egymást szeretet, igazság,
S béke csókdossák,
Es velük ez árnyékvilágra
Száll a menÍrország, —
Ha testvérekké forrnak össze
A nemzedékek,
S minden szív megtisztul a bűntől,
S a könny nem éget, — •
Ha lelket s népet nem igáz le
A szolgarabság,
S körüljár kibontott zászlókkal
A szent szabadság, —

Ha a mezőket vér pirosra
Nem festi többé,
S még a halál is mosolyog, mert
Élünk örökké, —
Ha megszületel a szívekben
Isten Remekje,
S mindenki meghajol Előtted,
Hálát rebegve:
Ez lesz a nap, mit minden ember
Boldogau ül meg —
Jövel mihozzánk szent karácsony,
Áldott nagy ünnep !

Sántha Károly.
A betlehemi

pásztorok.*

írta dr. Masznyik

Endre.

Valának pedig pásztorok azon
tartományban, a kik künn hálnak
vala a mezőn ós vigyáznak vala
éjszakán nyájuk mellett.
Luk. 2, 8.

Csodálatos volt Urunknak, a Megváltónak eredete,
csodálatos születése; de szintoly csodálatosak amaz események is, a melyek az ő e világra jöveteléhez fűződtek,
mint teszem azt: a betlehemi pásztorok, a napkeleti
bölcsek, a templomi bemutatás és a betlehemi gyermekgyilkolás története.
A betlehemi pásztorok bájos történetét ugyan ki
ne ismerné közülünk?
Ha úgy őszbecsavarodó s már ugyancsak deresedő
fejjel visszagondolunk rá, vissza arra a boldog gyermekkora is, mikor először csendült meg ajkunkon az az édes
nóta : „Mennyből jővén az angyalok !", mintha a szívünk
újra megifjodnék, mintha rég elvesztett boldogságunk,
naiv hitünk rózsás hajnala derengne köröttünk, megsiratott, eltűnt álom gyanánt.
Úgy érezzük, mintha nem a mi egyébként kellemes,
megszokott és bizalmas családi körünkben, hanem mi is
ott a messze távol helyen s korban, odakünn a betlehlemi
mezőn volnánk. Hát jól vagyon, feledjük el egy pillanatra
a jelent s a léleknek sebes szárnyán, időn és téren át
repüljünk el oda, arra a mezőre és lássuk meg a dolgot,
a mit az Úr egykoron ott, amaz együgyű pásztorembereknek készített volt.
Betlehemtől csak egy félórányi távolságra, BetSzauron túl, ott terül el az a mező, a hol az angyaljelenés történt. Szent hely volt az egyébként is a zsidóknak. Egykor a vitéz Boáz búza- és árpaföldjei terültenek
ott el, a hol a moabita Rút, Üdvözítőnk ősanyja sajgó
s/ívvel kalászt szedegetett, s a hol ugyancsak Üdvözítőnk
őse, a kis Dávid, mint népes családjának lenézett és
semmibe sem vett tagja, legeltette nyáját.
* Készlet szerzőnek a M. P. I. T. kiadásában most megjelent „Jézus élete evangéliomi képekben" cz. müvéből.

Az őshagyománynak e megszentelt mezején, talán
épen azon a helyen, a hol ama mindörökre nevezetes
éjszaka emlékét, a melyen a Megváltó született, szelíd
olajfa-liget közepett ma már csakis egy omladozó, egyszerű kápolna romjai őrzik, rajta az „Angelus ad Pastores"
rövid felirattal: ott ment végbe a világnak legfelségesebb
eseménye, égnek megnyilatkozása, angyaloknak jelenése.
A szent írók közül csak egy, Lukács evangélista
emlékszik róla oly nemes egyszerűséggel s oly véghetetlen bájjal, hogy szinte varázslatos igézet szállja meg
szivünket tudósításának puszta hallatára.
„Valának pedig — úgymond — pásztorok azon
tartományban, kik künn a mezőn hálnak vala és vigyáznak vala éjszakán az ő nyájuk mellett."
Keleten a pásztorok a köznép legalsó osztályához
tartoztak. A társadalmi életből mintegy kirekesztve, a
természet ölén, a szabad ég alatt oktalan barmaikkal
együtt élték le életüket. Egy szemtanú állítása szerint
környezetük hatása még ma is meglátszik rajtuk. „Fejüket
hosszú fekete fátyol borítja, vállukon báránybőr függ,
mezítláb, vagy sarukkal, rövid tölgy- vagy eperfa-bunkóval kezükben esténkint egy sziklán nagy tűz mellett
ülve őrködnek."
De egy dologban azok az egyszerű pásztoremberek
— talán épen azért, mert a szelíd természet, a szűz
anyaföld gyermekei — mégis különbek minálunk: a
társadalomból kirekesztve nem öröklik a társadalom
bűneit. A szívük, durva kéreg alatt bár, jobb, nemesebb,
tisztább s fogékonyabb, mint a mienk, s tekintetük a
földről az égre irányul. Az ég az ő könyvük; abból
olvasnak sokszor csodaszép dolgokat.
A mi pásztoraink valóban olvastak.
Míg az egész világ — hogy ráborult az éjszakának
sűrű sötétsége — mély álomba, a bűnnek nehéz és
nyomasztó álmába merült, ezek a betlehemi pásztorok
már elpihent nyájuk mellett vigyázva őrködtek.
Mindenki aludott, csak ők, népüknek, igen, az
emberiségnek ezek a megvetett szegény pásztorai voltak
ébren, s mit senki se sejtett, miről senki sem álmodott,
ők az időknek jeleit figyelő hű lelkek legelőször veszik
észre ama világosságot, mely keletnek egét csodálatos
fénnyel bearanyozta volt. Őket az Úrnak, a pásztorok
pásztorának, a megszületett Megváltónak dicsősége környülvevé, felrezzenté; nekik megnyílt az ég s hogy
ijedten feleszméltek, ők meglátták az égnek angyalát és
hallották szavát: „Ne féljetek, mert íme hirdetek néktek
nagy örömöt, mely az egész népnek öröme lészen. Mert
született néktek ma Megtartó (ki az Úr Krisztus) a Dávid
városában. Ez pedig néktek a jele: Találtok egy kis
gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban."
„Ne féljetek!" A hit angyalának szava ez, Isten
igéje és üzenete onnan felül a magasból és örök evangéliom. Szól nemcsak ama betlehemi pásztoroknak, kik
először látták a megnyilatkozott egeket, a menny világosságát és először hallották a nagy öröm angyali hírét,
hanem szól minden idők pásztorainak, kik Istennek

nyáját legeltetik és vigyázva őrködnek ebben a nagy
sötétségben, a mely a hitetlen világban szinte ólomsúlylyal s végzetes féléimetességgel ereszkedik alá a mélyen
alvó szegény, bűnös emberek lelkére. Szól a pásztoroknak, — legyen bár a nevök ma egészen más, legyenek
bár apák, anyák, nevelők, tanítók vagy papok, az teljesen
mindegy. Amaz éjszakának vadján, mikor a Megtartó,
az Úr Krisztus született a Dávid városában, ha szívükből
a hit utolsó szikrája ki nem aludt még, ha még féligmeddig ébren vannak és vigyáznak és szemeiket az
égre függesztik, óh én érzem és tudom, az az ég nekik
is megnyílik s a hitnek ama betlehemi angyala nekik
is megjelen és hirdet nagy örömet.
Nagy örömet nekik, — övéiknek és mind az egész
népnek.
Hiszen mikor a legsötétebb és legfélelmetesebb éj,
a bűn és halál éjszakája vette az egész népet körül,
— akkor támadt a legnagyobb fényesség, égi világosság,
s akkor hangzott el a legörvendetesebb szózat: az angyali
üzenet.
A mi után vágyott kezdettől fogva s a mi után
vágyódik ma is s a mi után vágyódni fog mindörökké
a bűnös emberszív, azt adta meg akkor éjt mind az
egész népnek a világ Ura és Istene, szerető édes mennyei
Atyánk. Megadta a legdrágább ajándékot, mihez képest
az összes karácsonyfák minden ajándéka elenyésző és
hitvány semmiség: megadta az esendő és veszendő
lelkeknek ama Megtartót, ki az Úr Krisztus a Dávid
városában. „Mert úgy szerette Isten e bűnös világot,
hogy az ő egyszülött Fiát adá, hogy minden, a ki hiszen
Ő benne, el ne vesszen, hanem örök életet vegyen."
Megadta Jézust. „Ez pedig néktek a jele: találtok
egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban."
Hát igen: akkor éjt még kicsiny síró pólyás gyermek vala ott abban a jászolban, mely a megdicsőített
szegénység szimbólumává lett; de mi tudjuk, hogy e kis
gyermek hozta önmagában az eget a földre s építette
meg idelenn amaz országot, a melyben az elveszített
paradicsomot visszanyertük mi bűnös emberek, a hol a
bűn miatt sírók megvigasztaltatnak, az alázatosak felmagasztaltatnak, az éhezők megelégíttetnek s miénk a menny
minden java, kincse s boldogsága, miénk az élet még
a halálban is és a halál után is!
Miért félnénk tehát? Ha még nem nyílt meg soha
az ég kárpitja tinéktek, ha még nem láttátok és hallottátok soha a menny angyala szózatát, — oda nézzetek,
arra a megadott jelre, arra a jászolban bepólyált piczinyke gyermekre és megleszen és tietek leszen a
pásztorok karácsony-öröme.
Az a kis gyermek a világ titkának megfejtése,
hivő szívek öröme és boldogsága.
Avagy nem öröm és boldogság-e tudni, hogy mikor
minden meginog körülöttünk, mikor már minden, mi
magunk is elvesztünk, akkor hangzik felénk ott a sötét
s félelmes éjben : „Ne féljetek ! Ma született nektek a
Megtartó !" Nem öröm és boldogság-e tudni, hogy ha

minden elhagy is ezen e világon, van egy, él egy, a
ki minket immár soha el nem hagyhat, mert „Úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött üát adá!" Nem
öröm és boldogság-e tudni, hogy ebben a Fiúban a
mennyei Atya szíve tárult fel előttünk s hangja hallszik:
„Bízzál fiam, bízzál lányom, megbocsáttattak a te bűneid!"
S mindezt megtudhatod: a pásztorok karácsonyéji
örömét és boldogságát tenmagad örömévé és boldogságává varázsolhatod át, ha amaz éj történetének örök
igazságát ama pásztorokkal együtt te is által éled. Ha
a bűn félelmes éjszakájában, abban a szívedet környülvevő felette nagy sötétségben ébren s vigyázva
őrködöl; ha szemedet a földről fel az égre irányítod és
onnét várod a szabadítást és megtartást: akkor üdv
után sóvárgó szivedben lángra gyúl a hitnek fénye,
környülvesz az Úrnak dicsősége és szegény, bűnös
szíved lesz ama betlehemi jászol, a melyben ama kis
gyermek, a te Megváltód és Üdvözítőd megszületik és
megnyílik a menny kárpitja te feletted is és meglátod
a menny angyalát és meghallod amaz égi üzenetet, a
mely neked is szól: „Ne félj ! íme hirdetek néktek nagy
örömöt, a mely az egész népnek öröme lészen. Mert
született néktek ma a Megtartó (ki az Úr Krisztus) a
Dávid városában."
S akkor ott érezve, megtalálva szívedben a jelt,
a bepólyált kis gyermeket, az új embert: a föld nagy
hirtelen mennyé változik körötted és mintha csak téged
is a mennyei angyalok sokasága venne körül, az angyalok
seregével együtt dicséred az Istent s együtt énekeled:
„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek! és
a földön békesség és az emberekhez jóakarat!"
Oh vajha úgy lenne! Vajha ama karácsonyi égi
üzenetre szívünk mindannyiszor valóban Betlehemmé, a
Dávid városává változnék és megszületve abban nekünk
is a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a mennyei angyalokkal
együtt ez éneket visszhangoznék ! S vajha visszhangozná
velünk együtt minden bűnös ember ajka! Akkor, mire
oly régóta s mindhiába várunk, felettünk is megnyílnék
az ég és látnánk a nagy sötétségben még nagyobb
világosságot s élveznők az igazi karácsonyi szent örömet
s boldogságot.
Akkor reánk borulna — és óh boruljon is! — a
szeretet világa és sugárt hintene — és óh csak hintsen
is ! — a kunyhók ablakára s márványpalotákra!!
Imádkozzunk ezért és — hiszem — úgy lészen I

KÜLFÖLD.
A franezia

kulturharez.
I.

Az egyház és az állam szétválasztásáról szóló, 1905.
deczember 9-én megalkotott törvény f. hó 11-én érvényesítette nagyjelentőségű hatalmát Francziaországban.
A törvény e napig adott határidőt, az egyházaknak arra,

hogy megalkossák a vallás nyilvános gyakorlását biztosító és az egyházi vagyont, állatni ellenőrzés mellett
kezelő kultuszegyesületeket. Francziaország többi egyházai alkalmazkodtak is az állam törvényhozó testülete
által előírt rendelkezésekhez ; Róma azonban, a melynek
visszaéléseit és hatalmi túlkapásait volt czélja megszüntetni legelső sorban a törvénynek, talán a német kulturharczban elért sikere által is bátoríttatva, újból a non
possumus álláspontjára helyezkedett s felidézte a kulturliarczot.
Az a küzdelem, a mely f. hó 11-én a franczia állam
és lióma között megindult, mind eredő okaiban, mind
nyílt kitörésében, mind végeredményeiben, kell hogy érdekeljen bennünket, magyar protestánsokat s magyar
embereket is, mert tanulságokat vonhatunk el belőle,
úgy a jelenre, mint különösen a jövőre vonatkozólag.
Hol rejlenek ennek a harcznak az eredő okai ?
A klerikális tábor, úgy Francziaországban, mint hazánkban, úgy szeretné feltüntetni a dolgot, mintha itt a keresztyénség ós a pogányság, a hit és hitetlenség harczárói volna szó, s mintha a franczia kormány és törvényhozás a bit oltárait akarná ledönteni, hogy azok helyébe
— mint egykor a franczia forradalom idejében — az
ész vagy épen a hitetlenség bálványát kívánná állítani
Az igazság azonban, legalább még eddig az, lio^y a
harcz nem a hitnek és a hitetlenségnek a harcza, hartem
az önállóságára, függetlenségére, köztársasági szervezetére büszke és ezekhez öntudatosan ragaszkodó nemzeti
államé, a római pápaság által képviselt, nemcsak vallási, hanem politikai külső hatalom s az általa irányított
s a nemzeti konstitucziót veszélyeztető belső ellenségek
ellen. Clémenceau miniszterelnök nyíltan ós igazán reámutatott erre, a mikor kijelentette, hogy a pápa tilalmai
s ezek folytán a franczia papságnak a törvénnyel szemben tanúsított ellenszegülése „nyilvánvaló bizonyítéka
annak, hogy az ország törvényes hatalma mellett még
egy másik is van, a mely intézkedik". Ezt nem akarja
tűrni tovább a franczia nemzet, s ezért kell elvégre
kenyértörésre kerülnie a dolognak.

vagyonnal politikai czólokat is szolgáljanak, a köztársasági államforma megdöntésére ós a megdőlt királyi hatalom restaurálására. S épen ezek a titkos politikai törekvések kényszerítették a franczia államférfiakat s a franczia
törvényhozást arra, hogy felmondván a konkordátumot,
olyan állami ellenőrzés alá vessék a r. kath. egyházat,
mind vagyoni, mind politikai tekintetben, a mely lehetetlenné teszi a nemzetellenes törekvéseket.
A viszonyok felismerésén alapuló védekezés szüksége teremtette meg legelső sorban az egyesületi törvényt, a mely a gombamódra alakult szerzetes-rendeket
és kongregácziókat állami ellenőrzés alá vette, s Rómának itt tanúsított makacs magatartása és a franczia nemzeti önérzet ellen intézett sértő támadásai (különösen
Loubet köztársasági elnök látogatásának visszautasítása)
eredményezték a konkordátum felbontását és az állam és
egyház teljes szétválasztását kimondó törvény megalkotását.

Azt azonban, hogy a nemzet törvényes hatalma
mellett még egy másik hatalom is intézkedik Francziaország ügyeiben, s hogy ez a másik hatalom a római
pápaság, nemcsak most, a harcz nyüt kitörésekor ismerték fel a franczia államférfiak. Felismerték már korábban
is, s épen ennek a felismerése kényszerítette a törvényhozást védekező intézkedésekre. Tudnivaló, hogy a konkordátum védelme alatt Francziaország volt egyik legjobb
melegágya a részint állami eredetű, részint a hiszékeny
néptől összeharácsolt, részint a valláserkölcsi élettel
semmiféle összefüggésben nem álló ipari és üzleti vállalkozások útján felhalmozott vagyonban duskálkodó szerzetrendeknek és kongregáczióknak. Ezek a szerzetrendek
és kongregácziók azonban nemcsak abban munkálkodtak,
hogy az evangéliom világosságát elfojthassák és a franczia népet lelki sötétségben tartsák, hanem abban is,
hogy a kezükben levő és minden ellenőrzés nélkül kezelt

A franczia állam ós annak kormánya, azt lehet
mondani, elment Rómával szemben az engedékenység
legvégső határáig. Nemcsak egy évet engedett a szeparáczióból folyó intézkedések megtételére, hanem, a mikor
a pápa megtiltotta a kultuszegyesületek megalakítását
ós az 1881-diki egyesületi törvényekre appellált, még
ennek a rendelkezéseit is kész volt enyhíteni, egészen
addig a határig, a melynél már megszűnik az állami
szuverénitás és a törvény hatálya. így kész volt megengedni, hogy magánosok kezdeményezésére is alakulhassanak kultuszegyesületek, sőt hogy ilyeneket, a világiak kizárásával, maguk a papok is alkothassanak; hogy
az istentiszteletek tartását ne esetről-esetre, hanem egyszersmindenkorra jelentsék be, — s ingyen átengedték
volna a templomokat istentiszteleti czélokra és a kultuszegyesületek kezelésébe bocsátották volna át az egyházi
vagyont.

Nem állítom, hogy mindezekben nem érvényesült
volna bizonyos vallásellenes irányzat is. Nem állítom azt
sem, hoogy nem emelkedtek volna a küzdelemben olyan
hangok is, a melyek a régi forradalmi jelszavakra emlékeztettek. De a mi az állami hatalom magatartását illeti,
abból világosan az látszik, hogy a harcz czélja nem a
vallás kiirtása, hanem csupán az állam felett állani és
abban államot alkotni akaró pápai hatalomnak a kellő
határok közé visszaszorítása. A franczia állam semmi
gátat sem kívánt vetni a vallás szabad gyakorlata elé;
nem akarta lehetetlenné tenni, hogy a papok mint papok
teljesíthessék kötelességüket; nem kívánta elkobozni az
egyházi vagyont; csupán azt akarta és akarja elérni,
hogy a vallás és a lelki gondozás örve alatt egy egyház
papsága se szolgálhasson államellenes czélokat s a nemzeti közvagyont ne fordíthassa az alkotmányt és a belső
békét veszélyeztető politikai agitácziókra. Kárhoztathatjuk-e érte, ha ezt akarta és ezt akarja? Nem, mert salus
rei publicae suprema lex, ós egyetlen egy, önérzetes ós
jogait ismerő állam sem lehet olyan botor, hogy akár a
vallás, akár más nevek örve alatt dolgozó ellenségeinek
szabad kezet engedjen.

Róma azonban, daczára annak, hogy a franczia
püspökök és a papság egy része hajlandó lett volna
ezeknek az enyhe feltételeknek a teljesítésére, hajthatatlan maradt és a legutolsó pillanatban még attól is
eltiltotta papjait, hogy deczember 11-én túl az istentiszteletek folytatólagos tartását bejelentsék a polgári hatóságoknak.
Ily merev magatartás mellett tehát ki kellett törnie
a kulturharcznak, s kellett, hogy a kormány megtegye
azokat a törvényes intézkedéseket, a melyeket az állami
szuverenitás biztosítása szempontjából szükségesnek látott.
Ezekről az intézkedésekről s a kitört harcz tanulságairól egy másik czikkben fogok szólani. Most még
csak annyit tartok szükségesnek megjegyezni, hogy a
harcz elég csendesen indult meg, s ha itt-ott adott is
okot kisebb összeütközésre, de a hadizenet nem okozott
nagyobb rázkódást sem a társadalmi, sem az egyházi
életben.
Szent már toni.

RÉGISÉG.
A felekezeti jóbékesség példája.*
Kecskemét múltjából és jelenéből.
(Folytatás.)

Azonban ezen földesúri engedély és parancs mellett a kálvinisták szükségesnek ítélvén a református
részről legfőbb földesuruk: Wesselényi Pállal is közleni
a dolgot, ennek közbejöttével szintén külön egyezségre
léptek, a mely Kecskeméten 1(379 november hó 1-én
köttetett meg. Az egyezség szószerinti tartalma következő :
„Mi Kecskeníéth várossának Pápista ós reformáta
religion lévő Lakossi közönségessen mindkét részről
adgyuk tudtára mindeneknek, az kiknek illik : mostaniaknak 's következendőknek : Hogy Isten itélletibiil el égvén
mind az két részről való Szent Egyházaink, Méltóságos
Hadadi Wesseléni Pál kegyelmes és örökös Urunk eő
Nagysága engedelméböl az reformáta religion lévőknek
más helyen kelletvén Szent Egyházat építeni, tettünk
mind az két részről magunk között illyen Contractust:
Az Praedicatorok eő Kegyelmek házán felüli, az holott
a reformátusok temploma Isten segítségéből fog építtetni,
mivel az előbbeni Czinteremnek kőkerítésének hason
fele az reformátusoké lévén, melly az tűz által esett
mostani szomorú változásnak alkalmatosságával az Szent
Egyházaknak helyével együtt az Pápista feleknek hagyattatott: tartozunk mi Pápista valláson lévők azon kőkerítéshez mindenképpen hasonló, mind szélességével 's
hosszaságával meg egyező darab kőfalt az meg irt helyen építendő reformátusok temploma kerítésében épí-

teni, melyre Ígérjük, kötelezzük is magunkat illy conditiokval:
Először: hogy ezen dolgot mi Pápista valláson
lévők egyedül az mi Kegyelmes és örökös földes urunk
eő Nagysága gratiájának agnoscálván, ezzel az reformata religion lévő Atyafiakon praevaleálni nem akarunk,
magunknak semmi prioritást, praejudiciumot se most,
se jövendőben nem vendicálunk, hogy az Isteni tiszteletnek folyása, exercitiuma mind két részről mint ez
ideig ennek előtte minden rendtartásokban, Czikkelyekben megtartatott, ugy ez után is egymástul szabadságban, megbántódás nélkül tartassék, és engedtessék, és
ha valaha valamellyik fél megbántatnék, háborgattatnék,
a másik fél tartozzék mellette assistálni és oltalmazni
az alább meg irt büntetés alatt.
Másodszor: hogy ezen mostani contractusunkat
egyik részről is, sem mostaniak, sem maradékink semmi
szin és praetextus alatt, sem parancsolatbul, sem semmi
úton módon ne violáihassuk és meg ne változtathassuk.
Az mellyik rész pedig akármi gondolható úton módon,
szin és praetextus alatt is ezen Contractusunkat violálná,
avagy ennek in perpetuum nem annuálna, az a violáns
fél az másik részről vigore saltem Praesentium, közülök
való két ember életének elfogyásával és azon kivül két
ezer aranynak vinculumával büntettethessenek meg; ha
pedig ez aránt Törökhöz 's akár kihez is confugiálnának, duplumon, ugy mint négy ember halálán és négy
ezer Arany fizetéssen convincáltassanak, mellyet az már
meg emiitett méltóságos Hadadi Vesselény Pál kegyelmes
és örökös Földes Urunk, avagy eő Nagysága maradékja,
ugyan ezen Contractusunknak vigorával rajtunk seorsive
et singillatim exequáltathassa propria vi et authoritate.
Mely dolognak nagyobb bizonyságára és örökös állandóságára, erősségére adtuk mind az két részről az felül
megirt Város lakosai ez Contractuális Levelünket. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Dátum in Kecskcméth Prima die Novembris Anno Millesimo Sexcentesimo
Septuagesimo nono. (Város pecséte.) Iidem qui supra.
De a reformátusok, tekintve, hogy a török vezérpasa és kincstárnok még mindig a közeli Budavárban
szókeltek (ámbár ezek előleges engedélyét már kieszközölték), kellő óvatosságból nem tartván a török császár
építési engedélyét is mellőzhetőnek, követeket küldtek
Konstantinápolyba, s ott az akkori szultántól, IV-dik
Mohamedtől is kieszközölték az építési engedelmet. Ez.
a budai vezérpasához intézett és a Seik ul Iszlám által
is kiadhatónak ítélt, 1680-ban kelt császári rendelet
török nyelvű eredetiben szintén megvan a református
egyház levéltárában, hátlapján következő magyar egykorú jegyzettel: „Anno 1680. Az győzhetetlen Török
Császár levele az Kecskeméti Kálvinista Templom építéséről. Kovács István hozta Mohácsival."
Tóth Lajos.
(Vóg'e követk.)

* Az 1 ső közleményt 1. a 47. számban. A folytatás közlése térszfike miatt késett.
Szerk.

IRODALOM.
Karácsonyi

könyvpiaez.

Legközelebb a következő protestáns irodalmi művek küldettek be hozzánk:
Szentkuti Kiss Károly: Útmutató a prot. gyakorlati lelkészet terén. Egyházi és állami törvények, rendeletek és utasítások nyomán. Ara 5 kor. Kapható Kókai
Lajos könyvkereskedésében, Budapesten.
Dr. Masznyik Endre: Jézus élete evangéliomi képekben. Kiadta a Magy. Prot. Irodalmi Társaság. Ára
3 kor. Kapható Hornyánszky Viktor könyvkiadóhivatalában, Budapesten.
Csiky Lajos : Enekeskönyvi tárgymutató a magyarországi ev. ref. egyház énekeskönyvéhez. Lelkészek,
énekvezérek és tanítók számára. Ara 1 kor. 70 fillér.
Kapható szerzőnél, Debreczenben.
Ifj. Bartók György: Az akaratszabadság problémája. Bölcsészettudori értekezés. Ára 2 K 50 f- Kapható Stein János könyvkereskedésében, Kolozsváron.
A beküldött művek ismertetéséről gondoskodtunk.

EGYHÁZ.
Lelkészválasztások. A szászrégeni ref. gyülekezet
Radits István temesvári segédlelkészt, — a bakony szentkirályi ref. gyülekezet Horváth Lajost, — a gyönki ev.
gyülekezet Baldauf Gusztáv püspöki titkárt választotta
meg lelkipásztorává.
Karácsonyi istentiszteletek Budapesten. A budapesti ref. egyházban a két karácsony napján a következőleg fognak megtartatni az istentisztelek: Karácsony
első napján, a Kálvin-téri templomban, reggel fél 9 órakor
prédikál: Sebestyén Jenő, úrvacsorát oszt: Nagy Ferenez;
déli fél 12 órakor prédikál: Petri Elek, úrvacsorai beszédet mond : Sebestyén Jenő ; délután 3 órakor prédikál:
Nagy Ferenez. A budai templomban délelőtt 10 órakor
prédikál: Haypál Benő, úrvacsorai beszédet mond:
Dömötör Endre; délután 3 órakor prédikál: Kovács Emil.
A zuglói templomban délelőtt 10 órakor prédikál: Keresztesi Sámuel, úrvacsorai beszédet mond : Kis Áron; délután 3 órakor prédikál: Kovács Emil. A kőbányai templomban délelőtt 10 órakor prédikál és úrvacsorai beszédet
mond: Böszörményi Jenő ; délután 3 órakor prédikál:
Böszörményi Jenő. A VII. ker. Rózsa-idcza 20. sz. alatti
imaházban délelőtt 10 órakor prédikál és úrvacsorai be1
szédet mond: Kovács Emil; délután 6 órakor prédikál:
Keresztesi Samu. A VIII. ker. Tavaszmező-utcza 17- sz.
alatti főgimnázium dísztermében délelőtt 10 órakor prédikál:
dr. Szabó Aladár, úrvacsorai beszédet mond: Kováts
Lajos. A IX. ker. mester-utezai elemi iskola nagytermében
délelőtt 10 órakor prédikál és úrvacsorát oszt: Izsák
Ferenez. A svábhegyi iskolateremben délelőtt 10 órakor
prédikál és úrvacsorát oszt: Hagymássy Gyula. Rákosligeten délelőtt 9 órakor prédikál és úrvacsorát oszt:
Nagy Dénes. Rákosfalván az elemi iskolában délelőtt
10 órakor prédikál és úrvacsorát oszt: Tóth József.
Budafokon az elemi iskolában délelőtt 10 órakor prédikál
és úrvacsorát oszt: Arany Dénes; délután 3 órakor
prédikál: Arany Dénes. Á VII. ker. aréna-úti elemi
iskola termében délelőtt 10 órakor prédikál és úrvacsorát oszt: Szinok Zoltán. — Karácsony
másodnapján,
a Kálvin-téri templomban délelőtt 10 órakor prédikál:
dr. Szabó Aladár, úrvacsorai beszédet mond : Petri Elek ;
délután 3 órakor prédikál: Sebestyén Jenő. A budai templomban délelőtt 10 órakor prédikál: Dömötör Endre,

úrvacsorai beszédet mond: Kováts Lajos ; délután 5 órakor prédikál: Makay Sándor. A zuglói templomban delelőtt 10 órakor prédikál: Izsák Ferenez, úrvacsorai beszédet mond : Keresztesi Samu; délután 3 órakor prédikál:
Keresztesi Samu. A kőbányai templomban délelőtt 10 órakor prédikál: Sebestyén Jenő; délután 3 órakor gyermekünnepély. A hold-utczai német templomban délelőtt
10 órakor magyarul pédikál és úrvacsorát oszt: Forgács
Gyula. A VII. ker. Rózsa-utcza 20. sz. alatti imateremben
délelőtt 10 órakor prédikál: Kovács Emil; délután 6 órakor: Nagy Ferenez. Máv. északi főműhely telepén délelőtt 10 órakor prédikál és úrvacsorát oszt: Böszörményi Jenő.
Zsinati jegyzőkönyv. Az 1904. évi november hó
10-én megnyílt második budapesti országos ref. zsinat
f. évi deczember hó 4—6. napjain (az 58. üléstől a
60-ig) tartott hatodik ülésszakának jegyzőkönyve Sass
Béla debreczeni ref. theologiai akad. tanár és zsinati
jegyző szerkesztésében, Debreczen sz. kir. városa könyvnyomda-vállalatánál, 3 íven 48 lapon, 3000 példányban
megjelent s azoknak az egyházi hatóságoknak, a melyeknek sürgős szükségük van rá, addig is rendelkezésükre
áll, míg az illető, püspöki hivatalok útján megkaphatnák.
Az ez iránti megkeresések Dávidházy Kálmán könyvkötőhöz intézendők Debreczenbe (Fűvészkert-utcza 9. sz.).
Felségfolyamodás a kormány és a ref. zsinat
ellen. A „Magyar Szó" f. hó 16-diki száma egy folyamodvány szövegét közli, a melyet a nevezett lap szerkesztője, dr. Pályi Ede intézett a királyhoz. A folyamodvány a királyi legfőbb felügyeleti .jog megsértésével
vádolja a kormányt és a ref. zsinatot. A kormányt azért,
mert a zsinati törvénytervezetet nem terjesztette a király
elé, hanem maga tette meg arra megjegyzéseit; a zsinatot
pedig azért, hogy a kormányleiratot nem utasította vissza,
hanem annak értelmében megváltoztatta a törvénytervezetet. Meghamisította a kormány a 1848. XX. t.-cz.
értelmét, a mikor leiratában úgy magyarázta, hogy az
nem foglalja magában az egyházak és iskolák „összes"
költségeinek közálladalmi viselését. S e törvényhamisításhoz hozzájárult a zsinat is, a mikor a III. t.-cz. 12.
§-ából az „összes" szót törölte. Mindezek alapján azt
kéri dr. Pályi Ede, hogy ő. felsége, legfőbb felügyeleti
jogából kifolyólag, a ref. egyház autonómiáján ejtett
csorbát, a kormány részéről teendő elvi kijelentéssel
hozassa helyre; a III. t.-cz. 12. §-át pedig ne megváltoztatott, hanem eredeti szövegében szentesítse. — A
békesség ünnepére készülve, nem akarunk most a felségfolyamodvány és a dolog érdemének foglalásába bocsátkozni, nehogy harezot támasszunk vele. Jelezzük azonban,
hogy a dologra még visszatérünk.

I S K O L A .

Személyi hírek. A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Antal Géza pápai ref. theol. tanárt és Orosz
István debreczeni ref. tanítóképezdei tanárt kinevezte az
országos közoktatásügyi tanács tagjaivá. A szép kitüntetéshez gratulálunk, mert benne nemcsak a személyes
érdemek, hanem iskoláink megbecsülését is látjuk. —
Az orsz. közoktatásügyi tanácsban különben a ref. egyház elég tekintélyesen van képviselve, a mennyiben az
előadó tanácsosok között dr. Beöthy Zsolt, Bokor József
és Hegedűs István, a tagok között pedig Antal Géza,
Benedek Elek, Dóczi Imre, Fröhlich Izidor, Ilosvay Lajos, Lánczy Gyula, Nagy László, Orosz István és Vécsey
Tamás reformátusok. Bizony nem is ártana, ha a tanács
munkálkodásába a prot. tagok útján egy kis protestáns

szellem is behatolhatna. Legalább ellensúlyozná a báró
Barkóczy-féle szellemet!
Az orsz. ref. tanáregyesület igazgatóságanak
gyűlése. Az orsz. ref. tanáregyesület központi igazgatósága e hó 9-én Dóczi Imre elnöklete alatt gyűlést tartott.
Napirend előtt mindjárt az elnök jelentkezett szólásra
s előadta, hogy a zsinat utóbbi ülésszaka alkalmával
Sinka Sándor és dr. Antal Géza alelnökökkel együtt felkeresték Tóth János és Molnár Viktor közoktatásügyi
államtitkárokat, hogy tájékozást kérjenek tőlük a ref.
felekezeti középiskolai tanárok fizetéskiegészítésére nézve
s egyszersmind a tanárság némely aggodalmainak és
ülégületlenségének is hangot adjanak az utóbb megjelent
miniszteri rendelet egyes rendelkezéseivel szemben. E
látogatás eredményeképen az igazgatóság a tanáregyesület nevében, most még az utolsó órában, egy felterjesztést tett a minisztériumhoz (lapunk jelen számában olvasható. Szerk). Egyébként a sok mindenféle riasztó hírrel
ellentétben, a küldöttség arról értesült a minisztériumban,
hogy a fizeteskiegészítésre nézve még teljes hitelt érdemlő
számítások nincsenek s a tiszta kép e tekintetben január
közepe előtt nem igen látható. Addig tehát mindennemű
hírlelés [korai és alaptalan. Több intézet, autonomikus
aggodalmak miatt, fel sem küldte még a minisztériumtól
kért adatokat. Szóval a dolog nem megy gyorsan és
könnyen. Sok részben megnyugtató az az értesítés, mely
szerint a szerzetesrendi tanárok fizetésének kiegészítésére. miután a bencések és premontreiek a segélyt nem
veszik igénybe, hozzávetőleges számítással mintegy 30—40
ezer korona szükséges, a mit egyelőre póthitel útján is
lehet fedezni. Az elnök jelentése után az igazgatóság
rátért a tárgysorozatra s ennek tárgyalása közben kimondotta, hogy a választmány 1907. febr. 2-ára hivassék
össze Debreczenbe. Ez elé kerül majcl többek között a
jövő évi kolozsvári közgyűlés idejének, lefolyásának a
megállapítása s a megindítandó egyesületi közlöny ügye.
E tekintetben az igazgatóságban két vélemény van egymással szemben. Az egyik magas színvonalon álló, tudományos folyóiratot kiván, a másik kisebb terjedelmű s
nem tudományos jellegű, egyesületi értesítőt. Amaz nagyobb anyagi áldozattal, jóformán csak a tagsági díjak
felemelésével létesíthető, emez körülbelül fedezetet talál
az egyesület jelenlegi jövedelme mellett is. — A Kiss
Lajos VIII. osztályú „Oknyomozó magyar történelmi tankönyviének megbirálására az igazgatóság Géresi Kálmán,
Kulcsár Endre, Csontos József és Bodrogi János tagokat
kérte fel. A mű a jövő 1907/8. tanévre már tankönyvül
ajánlható és bevezethető lesz. Szintúgy a II. osztály számára való ,,Magyar olvasókönyv". Az egyesület új pályatételének szövegéül az igazgatóság ezt fogadta el: „Kálvin nézetei és működése a nevelés és tanítás terén".
Végül fájdalmas részvéttel vette tudomásul az igazgatóság a reform, tanárság nesztorának, a 90 éves Kovács
Jánosnak, és a kiváló igazgató-tanárnak, az egyesület
választmányi tagjának, Borsos Benőnek elhunytát.

gatók, sőt a vérbeli szoczialisták közül is. Ez utóbbiak
jelenléte egyáltalában nem feszélyezte, az előadót, hogy
a szocziálizmus felől alkotott ítéletét nyíltan kifejezze.
Baj és háborúság azonban nem történt miatta, mert az
előadó higgadt és elfogulatlan kritikája még a szoczialisták előtt sem volt visszatetsző. Az érdekes és tanulságos előadások összevont tartalma a Protest. Szemle
deczemberi számában lát napvilágot. A Szemle e füzetét
azért melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe..

EGYESÜLET.
A budapesti ref. ifjúsági egyesület, Erzsébetkörűt 7. sz. alatti helyiségében decz. 27-én bibliaolvasó,
31 -én pedig társas összejövetelt rendez. Az összejövetelek este '/a8 órakor tartatnak. — Az új esztendő első
napján, este 6 órakor, szeretetvendégség lesz a reform,
főgimnázium nagytermében. — Január 3-dikától kezdve,
minden csütörtökön este bibliaolvasó összejövetelt tartanak ; január 7-től 12-ig pedig, az imahéten, minden
este 7 órakor vallásos estélyeket rendeznek. Az imaheti
estélyek, a melyeken előre megjelölt bibliai helyek
alapján fognak elmélkedni, a ref. főgimnázium nagytermében tartatnak meg.

GYÁSZROVAT.
Fazekas Ferencz, hernádcsányi ref. lelkész, 67
éves korában, szívszélhűdés következtében elhunyt.
Almássy Lajos, szendrőládi ref. lelkész, 62 éves
korában, f. hó 12-én jobb létre szenderült.
Legyen emlékezetük áldott!

KÜLÖNFÉLÉK.

Olvasóinknak boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk !
Az orvostudománynak világszerte sokatigérő renaissance-át látjuk rohamosan fejlődni egy új gyógymódban, mely egyszerűsége, czélszerűsége és kiváló
sikerei által ma már, mint legbiztosabb és legjobb gyógymód van elismerve. Ez a gyógymód a hemopatia vagyis
vérgyógyítás, mely a képzelhető legszebb gyógyeredményekkel lesz alkalmazva köszvény, görvélykór, asztma,
szív-, vese-, gyomor- és bélbajokban, súlyos idegbántalmak (neurasthenia, paralysis, tabes) és makacs bőrbetegségek eseteiben. A több ezrekre menő gyógyult, mint
lelkes apostol terjeszti ezen gyógymód kiválóságát, mely
eredményeiben tökéletesebb és tartósabb, mint bármely
fürdő vagy intézeti kezelés. Ezen gyógymód megalapítója
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki most kezdi őszi kúráit.
Mindazon betegeknek, kik a. fent felsorolt bajok egyikében szenvednek, őszintén ajánljuk ezen orvos tanácsát kikérni, ha a nyár folyamán betegségükből ki nem gyógyultak. Dr. Kovács J. orvos úrnak Budapesten, V. ker.
Főiskolai szocziális kurzus. Szöts Farkas budapesti Váczi-körút 18. szám, I. em. alatt van a gyógyintézete
ref. theol. tanár f. hó " 17—20. napjain tartotta meg a ref. (csak bejáró kezelésre), hol naponta 9—1 és 3—6-ig
főgimnáziumban a szoczializmusról szóló előadásait. Első fogad betegeket, de meghívásra betegeket látogat a főelőadásában az utópiás, másodikban a Marx-féle interna- városban és vidéken is. Mindazok, kik nyáron ki nem
czionális, harmadikban a revizionista, a negyedikben a gyógyultak, el ne mulasszák ezen gyógymódot alkalmagyarországi szocziálista irányzatokat ismertette és az mazni, mely visszaadja egészségüket.
állami és a keresztyén szocziális irányzatokról, illetve ezekÚjítás az ékszerek vásárlása körül. Számos
nek szocziális munkájáról szólott. Az előadások eredetileg panaszból tudjuk, hogy a vidéki közönség mindig megcsak a theol. akadémia növendékei okulására voltak ugyan károsult, valahányszor ékszer- és óraszükségletét külföldi
szánva, azonban szélesebb körben is érdeklődést támasz- czégek árjegyzékei alapján próbálta fedezni. Daczára
tottak. A theologia ifjúságán kivül többen meghallgatták ennek, rengeteg annak az összegnek a száma, a mit
az érdekes és tanulságos előadásokat az egyetemi hall- hangzatos hirdetések által félrevezetett közönségünk,

évenkint az ellenséges érzelmű Ausztriába órákért és
ékszerekért küld és kapja érette az ipartermékek
salakját, oly árút, melyet az illetők saját hazájukban
képtelenek eladni és ha azokat a magyar közönség előre
látná, szintén nem venné meg. Ezen visszaélésen segítendő, Polgár Kálmán műórás és ékszerész (üzlete Budapesten, Erzsébet-körút 29.) olyfeép remél segíteni, hogy
ezután vidéki komoly vevőinek terjedelmes választékot
küld óra- és ékszerárúkból. Annak a komoly vidéki vevőnek, a ki ezután ékszerfélét, óhajt vásárolni, nem kell
többé, mint a közmondás is mondja, „Zsákba macskát"
venni, hanem felkeresheti bizalommal a nevezett czéget
és kap bő választékot. Ez, a berendezés szolidsága önmagát dicséri és általa a nevezett műórás érdemeket
szerez arra, hogy a hazafias magyar közönség pártfogásában részesítse.
Egy hü barát a gyermekkortól az aggkorig.
A gyermekjátékok közt csak egy létezik, a mellyel a
gyermek, az atya és a nagyatya egyaránt szívesen foglalkozik. Más tekintetben is egy egyedül álló játék, a
mely lassanként nagyobbítható és ezáltal mindinkább
érdekesebbé és tanulságosabbá válik. Olvasóink közül a
legtöbben bizonyára a Richter-féle Horgony-Kőépítőszekrénvre gondoltak, a mely tényleg a gyermekkortól az
aggkorig hű barátnak tekinthető. Mindig számosabbak
azon szülők, a kik mint gyermekek a Horgony-Kőépítőszekrénnyel játszottak és most az általuk kedvelt játékot
saját gyermekeik számára vásárolják és azokkal egyetemben ismét az építéshez fognak. Annál is szivesebben
építenek gyermekeikkel, mert a pompás építési mintalapok az új sorozatok bevezetése által nagyobb tökéletességre tettek szert. És a nagyszülők, a kik már gyermekeikkel szívesen részt vettek a pompás építmények
felállításánál, mostan unokáikkal építenek. Egy játék- és
foglalkozási szer, a mely ily rendkívüli sikerekre visszatekinthet, bizonyára valamennyi szülő figyelmét kiérdemli.
Hogy az építési játék érdekesebbé váljék, a Richter-féle
gyár újból egy -második kiegészítést vezetett be, a mely
által lehetséges pompás vashidakat szép kőhídsánczokkal
felállítani. Tudniillik mostan mindegyik Horgony-Kőépítőszekrényhez egy Horgony-Hídépítőszekrény mint megfelelő kiegészítés vásárolható és miután az elmés és a
gyermekekre nézve igen értékes Richter-féle kiegészítő
rendszer a Horgony-Hídépítőszekrényekre is alkalmaztatott, úgy ezek is kiegészítik egymást tervszerűen. Az
előttünk fekvő híd könyv oly pompás Hídépítményeket
tartalmaz, hogy nemcsak a gyermekek, hanem a felnőttek
is szívesen foglalkoznak a hidak utánépítésével. A ki
bővebbet akar tudni, az hozassa meg magának az új
képes árjegyzéket Richter F. Ad. és Társától, királyi
udvari és kani. szállítók, Bécsben, I. Operngasse 16.
mely díjmentesen beküldetik és számos szép építési
mintalapot és felette érdekes bírálatot is tartalmaz.

forrás
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és borvíz. — Hathatós szomjcsillapító. — óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.
Kivánatra telítésnélküli töltést is szállít a

Szt, Lukácsfiirdö Kütvállalat Budán,

SZT. LUKÁCS-FÜRDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.
T é l i f íir d ö k ú i * a
a S Z E N T - L U K A C S - F T R 1)0 BEN.
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszapborogatások, mindennemű thermális-fürdők, vízgyógykezelés,
massage. Lakás és gondos ellátás. — C s ú z - , k ö s z v é n y - ,
ideg-,
-

b o r b a j o k gyógykezelése és a téli fürdőkúra felöl kimerítő prospektust küld ingyen a
= = = = =

Szt-Lukács-fürdo igazgatósága Budapest-Budán.

HIRDETÉSEK.
H a r m ő n i u m o k a t
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA
Budapest, X., Delej-utcza II. sz. (Tisztviselőtelep).

Pianók.

Pöaniiíók.
Tanerőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény.

Árjegyzék ingyen
és bérmentve.
Részletfizetés engedélyezve.

Bérmentes szállifás az utolsó vasúti
állomásig.

Egyletek, intézetek

és t á r s u l a t o k

részére

GYÁSZ KOCSIK

Felelős szerkesztő : H a m a r Istváji.

NY1LTTÉR.

Salvator

Természetes

vasmentes

£ithion-ferrás

kitűnő hatású
vese., hólyag-, rheuma-,
k ö s z vén ybán talmaknál, v i z c l e t i n e h é z s é g e k n é l , e z u k o r b e t a g s é g c k n é l , a l é g z ő - ét e m é s z t é s i s z e r v e k h u r u t á l n á l .
Salvator-forr át igazgatósága
JSperjesm,

é s ehhez tartozó lótakarók, lószerszámok, iótollak, kocsisöltönyök,
—~
ravatalozási czikkek.
- •
ÁRAJÁNLATOKAT és KÖLTSÉGVETÉST kivánatra ingyen
mentve küld a

BUDAPESTI PASZOMÁNY-, GYÁSZKOCSI- ÉS RAVATALGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Budapest, VI., Nagymezö-utcza 4 6 / a .

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk.

és bér-

KÁLLAI
Budapest,

MOTORTELEPE
VI.,

Legrégibb

Nagymező-utcza 43.

A valódi Kállai-féle „GLÓRIA" mo= torok csakis motortelepünkön =
Budapest,VI N a g y m e z ő u.43.
szám alt
léteznek.
Tessék a pontos czímre ügyelni!

"Tfr^SÜ^^Pte^aa
^
0®»»
WlJ^^t—^&JS^:
Teljes jótál as kitűnő cséplésért. >«•

ajánlja a l e g m e g b í z h a t ó b b
és legegyszerűbb kezelésű
villamos „ G L Ó R I A " b e n zinmotorait é s benzinmotoros
cséplőkészleteit 3-5 évi részletfizetésre.

KAVE ES TEA

A ki tehát valódi Kállai ,,Gló
ria" motort akar venni, az
forduljon bizalommal ezen
szakértő c z é g h e z . ^ - ^ - * 1 ^ "

B A L O G H LÁSZLÓ

Használt gőzcséplö-Jsészletels: cseréte I s vétet —
= nek. — Tessék árlapot kérni.

kiviteli

üzlet.

Budapest, VII., Rottenbiller-utcza 12. szám.
Ajánl kávét é s teát 4x/2 kilós postazsákban, teljesen
bérmentve é s elvámolva bármely postaállomásra a követCO OO c\) OÁ EV SO CS CO kező olcsó árakon : OJOOOOCOCOCVÍCOCO
Nyers kávé
Háztartási kávé . .
Verseny, szép zöld
Versenykávé, finom
Gyöngy- „ . . .
Mocca, afrikai . .
Mocca I
Jáva
Jáva, igen finom .
Cuba, finom . . . .
Cuba, legfinomabb
Cuba Portorico . .
Cuba különlegesség

Frt
1.20
1.30
1.50
1.50
1.40
1.60
1.40
1.60
1.70
1.90
2.10
2.20

Budapesti üzletemben

1 kilo vételnél
érvényesek.

1

Ezen

budapesti

postazsákban

több

Pörkölt

kávé:

Frt

Vegyes pörkölt . . . . 1.40
,
. . . . 1.60
Cuba
2.—
Cuba Mocca
T E A
Kávéhoz is csomagolható :

,, ,,

Mand. csász. kev. a1/4 k.
„ |s k.
„ i|ie k.
Legf. háztart. tea V2 k.
„ 1/4 k.
„ i|s k.
„ i|ic k.
Törmelék-tea

fajta

.
.
.
.
.
.
.
.

1.60
-.85
-.45
2.40
1.20
-.65
-.35
-.30

is ezek az árak
is küldhető.

czégtáfalán i s A m i gépeink n e m

merhetők fel azon ü z letek,
egyedül

szorulnak

a melyekben

ajánlásra.

Csak arra

árusíttatnak

ügyelni,

eredeti SINGER varró-

kérünk

hogy

kellő

helyen vásároljon.
gépek.

Singer Co. Varrógép Részv. T á r s
B u d a p e s t : I V . , Ú j v i l á g - u t c z a 16.
Budapest:
I V . , M u z e u m - k ö r u t 27.
„
„
V I . , T e r é z - k ö r u t 21.
„
Újpest: Á r p á d - u . , Erzsóbetfalva: H i t e l M á r t o n - u .

V I I . , K e r e p e s i - a t 82.
VII., K i r á l y - u t c z a 52.
I I . , F ő - u t c z a 15.
37, Vácz: S z é c h é n y i - u . 1

legjobb asztali- é s üdítő ital.
Kitűnő h a t á s ú n a k bizonyult
köhögésnél,
gégebajoknál, gyomor- é s hólyaghurutnál
Karlsbad

#
V*\<7

# vájs?
# vsp vaSp# vSyr
#
vSp váp-

# vSy?
# váp
# #vSp
#

Torony-órák
palota-, városházi, gyári, laktanya-órák berendezését a legelőnyösebben eszközli

SVIÜLLER
M A J E R

JÁNOS

K A R O L Y

utóda

Budapest, VII., Csömöri-út 50.
Első magyar óragyár gőzerőberendezéssei.

Képes

(Saját ház.)
árjegyzékek, költségjegyzékek ingyen.

MATTONI H E N R I K
Orgonaépítési

Budapest

műintézet.

R i e g e r Ottó
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

Budapest, YII., Gfaray-utcza 48.
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Ferenez József-rend lovagja.
A párisi és béesi világkiáliítíson kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föltételek mellett kiváló tiszta légnyomású
csórendszerű (pneumatikái) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 30 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását mérsékelt árban elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kivánatra díjmentesen.

^t£££££££££££££££££££££££ £££££££££££££££££££t^

Hegedűs és Sándor
OnnrÍAv

I I A M A I J M A

m
m
mt
m
m
mt
mz
mi

könyvkiadóhivatalában, Debreczenben a következő
nagyszabású theologiai újdonságok jelentek meg,

melyek az alanti „Előfizetési ív"-en 2 koronás havi részletfizetésre megrendelhetők:

(g> E L Ő F I Z E T É S I IV. <§)
Hegedűs és Sándor czég Debreczenben előfizetési felhívást bocsát ki az alant felsorolt theologiai művekre.
Előfizetési
feltételek:
a) kötetenkint, utánvéttel, bérmentve,
í
A nem kívánt módozat
; b) kötetenkint folyó számlára,
áthúzandó!
( c) havi
korona részletfizetésre. )
A fenti előfizetési feltételeket elfogadom, kiilön kikötést nem teszek s ezek alapján a teljes mtívek átvételének kötelezettsége mellett ezennel megrendelem az alanti könyveket:
í

m

A müvek szállíttatnak

m
m
m
m
m
m
m
m
mt
m
m
m
mt

Jánosi Zoltán Egyházi dolgozatai I — X I I . kötetét, kötetenként (megjelenik évenként l — 2 köt.)
Mitrovics Gyula Összegyűjtött papi dolgozatai I—VII. köt.-ét, köt.-ként (megjel. évenként I — 2 köt.)
Csiky Lajos, Köznapi imádságokat
Eröss, Buddhista káté

és kérem a köteteket megjelenéskor
o) utánvéttel, bérmentve
&) folyó számlámra
c) összesen havi
kor. részletfizetésre megküldeni.

6 kor. árban
7 „
„
8
„
„
2 „

fim
fim

ő5 ^»I^
£ e+W

»N <££

fim
fim
fim
fim
fim
fim
tm
fim

H. ®

fim
fim

CB

2

A nem kivánt módozat áthúzandó.

}

fim
fim
fim

A részletek minden hónapban a Hegedűs és Sándor czég pénztáránál Debreczenben fizetendők mindaddig, míg a mű teljes vételára
törlesztve nincs. A részletek be nem tartása esetén folytatólagos kötetek a részletek pótlásáig visszatartatnak. A lejárt s ki nem fizetett
részleteket a czégnek jogában áll a portoköltség hozzászámítása mellett postai megbízással beszedni; a részletfizetések elmulasztása esetén
a részletfizetési kedvezmény megszűnik és az egész mű vételára esedékessé válik.
Utolsó posta és megye

Lakhely és kelet

^

fim
fim
fim
fim
fim
fim
fim
fim
fim
fim

Kiilön megjegyzés

Név és állás

tó

mmMMMMMMMMMMM

A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol,
önmagának zeng dicséretet. G5 frttól minden árban kapható.

Első magyar villamos erőre berendezett hangszargyár.

STOWASSER J

• hangszergyáros,

a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek szállítója.

Budapest, 11., Lánczhíd-utcza 5.
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes
húros-, vonós- ié fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett.

HangfokozóiependaSTKiy
hegedű, gordonka, beillesztése után
sokkal jobb, erősebb és lágyabb
hangot nyer. (Biztos siker.) Hegedűbe h i u i | ; r o k ( ) z ő - ü r « ' r e m i a javítással 4 frt.
Kezesség minden egyes hangszernél.

1
MAGYAR
1
| FÉM-ÉS LÁMPAÁRÚGYÁR |
^

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.

E

Dús választék mindennemű Elégszesz-, villamos- és petróleumvilágító testekben a legegyszerűbb kiviteltől a Iegpazarabbig.

Király-olaj,

b

p

^L
^

S2 1

Fémdíszműtárgyak.

~

Raktárak Budapesten:

Er

Saját találmányú ( R á k ó c z i )
tárogató; általánosan elismert
legjobb, mely tökéletes solo
hangszerré általam konstruáltatok. Iskolával 30 forinttól
feljebb.

II., Szilágyi D e z s ő - t é r 3.
V., Gizella-tér 1.
VII., E r z s é b e t - k ö r ú t 19.
VIII., Üllői-út 2. (a Calvintér sarkán).

^
^
^
=E:
tr

Az összes hangszerek javítása különleges, szakszerű pontossággal,
jutányos árban ; kezesség minden
egyes hangszernél.
Árjegyzék minden egyes hangszerről külön, kívánatra bérmentve küldetik.

Vidéken:

^

Debreczen: Simonffy-utcza.
Kolozsvár: Mátyás király-tér.
Pozsony: Lőrinczkapu-utcza 1. sz,

^

Legnagyobb gyár és raktár

Kivitel nagyban é s

kicsinyben.

m m m t m m m m m m i m m r o t R

^

52. SZ:hll,

882

tf
m
mz
m

tol
m
mt
m
m
toi
m
m
tol

Pontos és
legjobb

ORAR

tol
tol
tol
tol
tol

jótállás mellett!

Egyházi szentedényeK,
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók,

arany és ezüst ékszerek,

evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak
tol
tol
tol Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot
tol
Jordífok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen é s bérmentve.
^
tol

= 5evi =

részletfizetésre is!

Jutányos
árak!

POLGÁR K Á L M Á N
műórás és ékszerész

^ M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M ^

Feltétlenül helyesen jár el,
ha gyermekei számára egy Horgony-Kőépítőszekrényt választ, mert ezen
szekrény tényleg huszonötév óta a gyermekiek keclvencz játéka.
Ha minden egyéb, gyakran sokkal drágább játékszerek már régen sutba kerültek, a
Horgony-Kőépítőszekrény nemcsak továbbá is szorgalmasan használtatik, hanem a
gyermekek még b e sem v á r h a t j á k azon időt, míg egy kiegészítöszekrényt kapnak, hogy még
E g y valódi

Horgonv-Kőépítöszekrény

tehát sohasem válik értéktelenné, hanem kiegészitöszekrények hozzávásárlása által
mindig nagyobb és élvezetesebb lesz é s idővel ennélfogva a legolcsóbb ajándék is. A

Richter-féle Horgony-Kő építőszekrény
ezért e g y karácsonyfa alatt s e hiányozzon. Bővebbet találunk ezen híres építési
játékról és a kiegészítésül szolgáló Horgony-Hídépítőszekrényékről, valamint az ú j
Richter-féle Rakási játékokról, Golyó-mozaikjátékokról, stb.-ről az ú j képes kőépítőszelirény-árjegyzékben, melyet minden anya, — a mely gyermekeinek nevelésére súlyt
fektet, — azonnal hozassa meg magának. Bérmentve és ingyen beküldetik. A Richterféle Horgony-Kőépitőszekrények minden finomabb játékszerüzletben K 1.50, 1.75, 3.—,
3.50, 6.— és azon felül k a p h a t ó k é s a „Horgony" v é d j e g y által felismerhetők.

RICHTER F. AD.
és Ta.,
/
Iroda és r a k t á r :

I., O p e r n g a s s e 1 6 .
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TV
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Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29.

nagyobb és szebb építményeket felállíthassanak.

>TV

_ .

•

cs. é s kir. udvari
é s kam, szállítók
Gyár :

XI11/1. (H i e t z i ng).

Rudolstadt, Nürnberg, Ölten, (Svejcz), Rotterdam, Szt.-Pétervür, New-Vork.

A ki zenekedvelő és egy mechanikai zenélőmftvet beszerezni akar, az hozassa meg m a g á n a k a l e g ú j a b b
á r j e g y z é k e t a híressé vált Imper. zenélőművekről, kerek aczélhanglemezekkel é s k i e g y beszélőgépet
bír, vagy beszerezni akar, az k é r j e a beszélőgép- és hanglemez-árlapot; abban a legjobb' beszélőgépek
és hanglemezek feltüntetve vannak. A Horgony-hanglemezek erős é s természethü hang, valamint nagy
tartósság- által kitűnnek és ezért szívesen vásároltatnak.

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 3ÍS781

PROTESTÁNS
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP
Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő:
H A M A R ISTVÁN.

Hirdetési díjak:
Két hasábos egész oldal . . . .
Fél oldal
Negyed oldal
Nyolczad oldal

40
20
10
5

kor.
kor.
kor.
kor.

M e g j e l e n i k m i n d e n vasárnap.
Előfizetési ára :

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.,
a h o v á a kéziratok, előfizetési é s hirdetési díjak stb.
intézendók.

Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,
negyedévre : 4 kor. 50 fillér.

T A R T A L O M . E l ő f i z e t é s i felhívás. — V e z é r e z i k k : Esztendő végén. H. I. — I s k o l a ü g y : A vallás- és közoktatásügyi költségvetés tárgyalása. — Az orsz. reform, tanáregyesület felirata a tanári fizetések rendezése ügyében. — B e l f ö l d : Karácsonyi
ajándékok. Nagy Ferencz. — K ü l f ö l d : A franczia kulturharcz. Szentmártoni.
— R é g i s é g : A felekezeti jóbékesség
példája. Tóth Lajos. — I r o d a l o m . — E g y h á z . — Iskola. — E g y e s ü l e t . — Gyászrovat. — K ü l ö n f é l é k . —
Hirdetések.

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS.

Esztendő végén.

Még csak egy nap a main kivül s új száA Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1907-dík
mot írunk hirtelen eltűnő napjaink fölé. Egy évnek
évi, ötvenedik évfolyamára meghirdetjük az új
elsulianása semmi az örökkévalóságban és az
előfizetést.
örökkévalóság Atyja előtt. De nem lehet jelentőA lap 49 éves fennállása elég bizonyság ségtelen mi reánk, rövid életű halandókra, a kik
arra, hogy egyház és iskola körül kötelességeit minden elröppenő nappal, minden lefolyó esztenhíven teljesítette* Teljesíteni fogja ezután is és dővel közelebb jutunk ahhoz a ponthoz, a hol ez
hangzik felénk: Adj számot sáfár a te sáfársáezen az alapon bizton számít a protestáns nagygodról ! S magában véve nem lehet vigasztaló az
közönség szellemi és anyagi támogatására.
a hit sem, hogy a sírnál csak a földi lét ér véget,
A lap előfizetési ára marad a régi.
s azontúl kezdődik csak az, a mi örökkévaló.
Mert hiszen az örökkévalóság kire-kire az ő földi
Egész évre
18 kor.
élete szerint leend üdv avagy kárhozat!
Fél évre
9 „
S hogy üdv s ne kárhozat legyen, minél
Negyedévre
4 „ 50 fillér.
gyakrabban számot kell adnunk sáfárságunkról,
Harmad- és negyedosztályú lelkészeknek, ha nem is az Örökkévaló ítélőszéke, de a magunk
lelkiismerete előtt.
segédlelkészeknek, tanítóknak továbbra ís a XI
Az ó esztendő utolsó és az új esztendő első
koronás kedvezményes áron küldjük a lapot. napja a számadásnak napjai kell hogy legyenek
Kérjük az előfizetéseknek minél előbb meg- reánk nézve. Számadás az elmultat s számadás a
újítását és az előfizetési összegeknek a kíadó- jövendőt illetőleg. Csak így ismerhetjük meg muhivatal czímére (Budapest, IX,, Kálvin-tér 7. sz.) lasztásainkat, fogyatkozásainkat, s így láthatjuk
meg világosan, hogy Istennek segedelmével hol,
beküldését.
miben kell tökéletesednünk, hogy az örök élet
Teljes tisztelettel
koronáját elnyerhessük.
A maga lelkével vessen számot közülünk
a Prot. Egyh. és Iskolai Lap
kiki! Ez a számadás nem tartozik senki más,
szerkesztősége és kiadóhivatala.
A 21,211/905. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói

, F ó n a g y - f é l e D u s i i e s s ' - s z e l portalanítandók
a tüdttvész

ü

terjedésének

meggátlása

czéljából.

A rendelet

értelmében

a szert

szétküldi

egyedül

a gyártó

czég:

ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt. j«
Óvakodjunk u t á n z a t o k t ó l .

U t a s í t á s o k ing-yen.

ty

hanem csak maga a lélek és a lelkeket vizsgáló
mindenható Isten elé! Azonban nemcsak egyéni,
hanem egyházi vallásos életet is élvén s nemcsak
a magunk egyéni üdvéért, hanem a Krisztus anyaszentegyháza felvirágzásáért s ez által az Istenországa közelebb jövéséért is munkálkodván, az
esztendő végén meg kell ejtenünk a nyilvános
elszámolást is, a közegyház élete s körében végzett munkálkodásunk tekintetében.
A már végére jutott 1906-dik esztendő elég
mozgalmas és jelentőséges tényekkel teljes magyar
prot. s közelebbről magyar ref. egyházunk életében.
A református egyház bevégezte ebben az esztendőben törvényalkotó zsinatát, s a törvénytervezet
csak a király szentesítését várja, hogy törvénnyé
legyen és érvénybe lépjen. Első, alkotmányozó
zsinatunk óta már a harmadik törvénykönyv, és
pedig olyan, a mely nem csupán a részletekben,
hanem több helyen az alapelvekben is nagy atalakulást mutat. Kihagyta a zsinat az egyház czíméből a „evangéliom szerint" értelmező jelzőt,
szabaddá tette, alig valami kis megszorítással, a
lelkészválasztást, megállapította elvileg a papok,
tanárok és tanítók tisztességesebb javadalmát s
kimondta a lelkészi nyugdíjintézet felállítását. Meg
lesz-e e változtatásoknak várt eredménye? Az idő
fogja megmutatni. Eggyel azonban legyünk tisztában eleve is, s ez az, hogy: a törvénynek cselekedeteiből nem igazul meg Isten előtt egy test
sem! Tehát az egyháznak törekednie kell arra is,
hogy belsőleg, a hitben és szeretetben erősödjék.
Erősödött-e e tekintetben a magyar protestáns egyház? Istennek hála: erősödött, legalább
a jelek arra engednek következtetni. Az evangélikus egyház tanárai, látván a ref. tanáregyesület hasznos munkáját, megalkották az országos
evang. tanáregyesületet, s -benne bizonyára oly
szervet teremtettek, a mely az evang. iskolák erősödését, felvirágzását fogja odaadólag munkálni.
Némi érzék mutatkozott a ref. egyház némely
gondolkozó tagjainak lelkében a szocziális kérdések és bajok iránt is, s bár nem minden harcz
és gyanúsítás nélkül, de megalakult a „Kálvinszövetség", azzal a czéllal, hogy a magyar kálvinista egyház híveit, a szocziális érzék fejlesztése
és a vallásosság erősítése által, a társadalmi bajok
felderítése, megelőzése és orvoslása végett egyesítse. Lesz-e sikere ? Zászlaja alá tudja-e gyűjteni
az egyház tagjait? Szintén .a jövő mutatja meg.
Úgy látom azonban, hogy nagyobb érdeklődést
nem tudott és nem tud kelteni. Félő, hogy —
mint a Belmissziói Egyesületet —- ezt is meg
fogja ölni a közöny. Pedig, azt lehet mondani,
hogy itt a tizenkettedik óra, hogy a szoczializ-

musban rejlő veszedelmeknek a keresztyéni szeretet erejével és alkotásaival ellene álljunk!
De ha már nem kell sem a Belmissziói Egyesület, sem a Kálvin-szövetség, — talán kell majd
a legutóbb elvben megalakult „Ref. lelkészi egyesület" ? Nehezen jött világra. A felőle való jövendőlgetések gyanús, sőt egyenesen veszedelmes hírét
keltették, még mielőtt megszületett volna. A mikor
megszületett, hivatalosak és nem hivatalosak siettek üdvözlésére, mert látták, hogy benne nem egy
táltos, hanem egy életerős gyermek született, a
mely kellő gondozás és nevelés mellett — még
nagy áldására válhat az anyaszentegyháznak. De
íme, az üdvözlésekkel szemben ott hangzanak fel,
épen a természetes apák ajkairól, a gyermeket
megtagadó és a bábákat a gyermek kicserélésével
vádoló nyilatkozatok. Láttam én ezt előre. De
nem esem kétségbe miatta. Bízom egyházam papságának józanabb elemében, hogy a világra jött
kisdedet nem fogja elhagyni, hanem karjaira vévén, Isten és emberek előtt való kedvességre nevelendi!
De nem hiányzanak a fontos mozzanatok
egyházunk anyagi viszonyai terén sem.
A legfontosabb mozzanat az 1848. XX. t.-cz.
végrehajtását illetőleg a kormánynak az a kijelentése, hogy az egyházi adóterhek csökkentésére,
a lelkészi nyugdíjintézet felállítására és a közigazgatási terhek lejebb szállítására, 1907-től kezdve
fokozatosan összesen 3 millió korona segélyt vesz
fel az állam költségvetésébe s hogy ezt a segélyt
törvény által is biztosítani fogja.
Nagy jelentőségű továbbá a kormány ama
ténykedése, a mellyel a középiskolai tanárok javadalmának állami színvonalra emelését, legújabban
pedig a felekezeti tanítók fizetésrendezését illetőleg tett intézkedéseket és kötelező nyilatkozatokat.
Ezek az intézkedések és nyilatkozatok, ha
csak az anyagi oldalt tekintjük, örvendetesek
ugyan, — de egyházunk gondolkodó tagjait ki
nem elégíthetik. Sohasem voltam a különböző
czímeken való állami segélyeztetésnek barátja;
mert azt láttam, hogy minden egyes czímnél csak
az autonomia szenvedett érzékeny csorbát. Legkevésbbé vagyok pedig barátja a budgetszerű, törvényben nem biztosított s a minisztérium jóindulatától vagy a viszonyoktól függő segélyeztetésnek.
Most is azért, a mikor számot vetünk az esztendő
végén önmagunkkal, ne elégedjünk meg a tényekkel magokkal, hanem igyekezzünk azokat törvény
által is állandósítani, autonomiánk sérelme nélkül.
S ne feledjük el azt sem, hogy a 48. XX.
végrehajtása tekintetében még korántsem vagyunk
a czélnál. Ha zsinatunk törölte is a törvénytervezetből az „összes" szót, abból még egyáltalán nem
következik, hogy az újabb 3 millióval, a régebbi
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segélyekkel és a középiskolai t a n á r o k és a tanítók
fizetésrendezésére
kilátásba helyezett összeg e k k e l teljesítve v a n n a k az ájlammal szemben
támasztható „ j o g o s " igényeink. A m á r megindult
rendezésnek folytatódnia kell. Legelső sorban rendezendő a lelkészi k o n g r u a , legalább is a zsinati
törvényben elvileg megállapított fok mértékéig.
Azután nem szabad elfeledkeznünk theologiai és
j o g i főiskoláink korszerű fejlesztéséről. Sem a z o k n a k
a kulturális és humanitárius alkotások létrehozásáról, a melyek a két prot. egyház memorandumában említtetnek, de a melyekről a kormány-nyilatkozatok és leiratok mélyen h a l l g a t n a k !
E z e k n e k megvalósítása a jövő feladata, s
ebben a tekintetben odaadó, megfeszített m u n k á r a
hívja egyházunk t a g j a i t és vezetőit már a jövő
esztendő is.
S azután ott van még a m e m o r a n d u m n a k a
teljes egyenlőséget és viszonosságot illető, mindeddig teljesítetlen j o g o s követelése! E g y h á z u n k
j o g a i , becsülete forognak abban koczkán. Vigyázzunk, hogy politikai tekintetek, vagy a nemtörődömség m e g ne l a n k a s s z a n a k bennünket követeléseink erőteljes h a n g o z t a t á s á b a n !
A d j a Isten, hogy a mi jóban előrehaladtunk,
abban m e g m a r a d j u n k és g y a r a p o d j u n k ! S adjon
erőt és kegyelmet, hogy a miben m é g h á t r a v a g y u n k
vagy m e g l a n d k a d t u n k , mindazt buzgósággal, hűség e s m u n k á v a l kipótolhassuk az ú j esztendőben!
H.

/.

ISKOLAÜGY.
A vallás- és közoktatásügyi költségvetés
tárgyalása.
A decz. 13-diki ülésen a miniszter után Goldis
László nemzetiségi képviselő szolalt fel, s miről is beszélhetett volna másról, mint a nemzetiségek elnyomatásáról
s a magyar kultura inferioritásáról ? Statisztikai adatokkal
igyekezett kimutatni, hogy a görög keleti egyház menynyivel kevesebb állami segedelemben részesül, mint a
protestáns egyházak.
Ezeknek a panaszkodásoknak az alaptalanságára
Meczner Béla mutatott reá a decz. 14-diki ülésben, igen
helyesen hivatkozva arra, hogy a görög keleti egyház
milliókra menő állami eredetű vagyonnal rendelkezik,
míg a protestánsok ilyen eredetű vagyonnal alig bírnak;
továbbá arra, hogy míg a magyar protestáns egyházak
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mindenkor készek voltak a haza szabadságáért és alkotmányáért vérüket is ontani, addig az ilyen hazafias görögkeletiek igen kicsiny helyen elférnének.
Rátérve a költségvetésre, Mécznert „teljes mértékben
megnyugtatták" a kultuszminiszter Ígéretei. Mindamellett
is felvilágosítást kért a minisztertől arra nézve, hogy a
nem állami középiskolai tanárok fizetésrendezése miért
nem egyszerre, hanem csak fokozatosan történik meg,
s hogy mi módon és alapon gondolja a miniszer ezt a
fokozatos kiegészítést végrehajtani. Kívánta továbbá a
fizetésrendezésnek törvény által való biztosítását és a
rendezésnek az akadémiai tanárokra is kiterjesztését;
mert ha az akadémiai tanszékek javadalmazását arányosan nem rendezzük, azokat nem lesz képes a fentartó
felekezeti főhatóság olyan erőkkel betölteni, a kik méltóképen megfelelnének azoknak az állásoknak.
A prot. egyházaknak a 48. XX. alapján kilátásba
helyezett újabb 3 millió koronát köszönettel fogadja.
Szívesen üdvözli a tanítói fizetések rendezését is; de
kijelenti, hogy a tervbe vett rendezés sem őt, sem a
tanítóságot nem elégíti ki teljesen.
Kállay Tamás az állami és a nem állami tanítók
között a fizetésbeli különbség megszüntetését, a tanítók
és családjaik számára kedvezményes vasúti jegyek adását
és a nemzetiségi iskolák szigorúbb ellenőrzését követelte.
Steiner Ferenez a délmagyarországi német ajkú
lakosság magyarosodására, ennek támogatására hívta
fel a figyelmet és a harmadik egyetemet Temesvár számára kérte.
Nagy Sándor még nagyobb jóindulatot kiván a
tanítók iránt, mint a mennyi a fizetésrendezési tervezetben feltűnik. Törekedni kell az ingyenes népoktatásra és
az összes iskolák államosítására. Egyelőre azonban megelégszik a tanítóképzők államosításával, a mit még azzal
kiván kiegészíteni, hogy a nem állami tanítók is esküt
tegyenek az állam alkotmányára.
Szász József a nemzetiségi iskolák szigorúbb ellenőrzését követeli. A középiskolai tanítás rendszere reformálandó, főként abból a szempontból, hogy inkább az
életre neveljen, mint most. Reformokat kiván az egyetemeken s a közkönyvtárak körében is. Törvényt követel
a műkincsek megvédelmezésére és a hazában való megtartására.
Lévay Mihály szerint a középiskolákban nem fordítanak elég gondot a szív képzésére, s a vallástanításra
több időt kiván, mint a mennyit a jelenlegi tanterv
kijelöl. A polgári iskolai tanítóknak tanári czímet szeretne
adni. A tanítók fizetésrendezését nem tekinti véglegesnek.
Simkó József a nevelésben és tanításban a nemzeties irány kidomborítását kívánja, szemben az eddigi
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kiilföldieskedéssel. A tanárképzésre különös gondot kivánna
fordíttatni, mivel ma igazi tanárképzésünk nincs. A középiskolai nevelés terén a legnagyobb baj az, hogy a tanárok
csak tanítanak, de a növendékek jellembeli kiképzésére
súlyt nem fektetnek.
A decz. 15-diki ülésben Szabó Károly a református
papok és tanítók anyagi viszonyainak minél előbb leendő
rendezését sürgette.
Nagy György szerint oda kell hatni, hogy a nemzetiségi vidékeken a nép megtanulja a magyar nyelvet.
Sürgeti a lelkészek és tanítók fizetésének rendezését és
a Székelyföldön a kepe megváltását.
Sziklai Ottó a népoktatás államosítását, a polgári
iskolák reformálását és a gimnáziumnak és reáliskolának
az egyesítését hangoztatta. Az izgató nemzetiségi lelkészeket és tanítókat el kell távolítani hivatalukból és
nem államfogházzal, hanem börtönbüntetéssel kell sújtani őket.
Bohus Károly szívesen üdvözli a 48. XX. végrehajtását. Gondoskodni kell azonban arról, hogy kongruakiegészítésben ne részesülhessen olyan pap, a ki a
magyar nemzet irányában kötelességét nem teljesíti.
Kívánja, hogy az állami szolgálatba átvett tanítók szolgálati idejébe a községi vagy felekezeti iskoláknál
eltöltött évek teljes összegükben beszámíttassanak.
Csernoch János (néppárti) szívesen üdvözli a 48. XX.
végrehajtását; ennek alapján azonban követeli a r. kath.
autonómiát s a r. kath. lelkészi kongnia rendezését is.
A népiskolákat nem államosítani kell, hanem jókká tenni.
Hogy a felekezeti tanítók is esküt tegyenek a magyar
alkotmányra, annak semmi és senki sem állja útját. A
tanítói fizetések rendezésével nagyjában meg van elégedve. Sürgeti a polgári iskolák reformját és a tanulmányi
alapból és a szerzetrendek által fentartott iskoláknak a
r. kath. egyház önrendelkezése alá bocsátását. A tanítóképesítés hagyassék meg, bizonyos megszorításokkal, a
felekezeti tanítóképezdék jogkörében.
Az indemnitásról szóló törvényjavaslat tárgyalása
következtében a vallás- és közoktatásügyi tárcza költségvetése csak a decz. 18-diki ülés vége felé került ismét
napirendre.
Juriga Nándor nemzetiségi képviselő, nemzetiségi
okokból persze, a tökéletes tanítási szabadságot követelte.
A kormány mondjon le a népiskolák útján való magyarosítani akarásról, mert azzal czélját nem fogja elérni. A
nemzetiségek ellene állanak ennek s készek harczolni
jogaikért, ha kell száz, ha kell ezer esztendeig!
A vitában elhangzott beszédekre gróf Apponyi
Albert kultuszminiszter válaszolt. Igyekezett megnyugtatni mindenkit; csak a nemzetiségi képviselők számára
nem volt egy vigasztaló szava sem. Igyekezni fog —
mondá — a székely kepe megváltására; de dátumhoz
nem kötheti a végleges intézkedést. A viszonyokat kedvezőknek tartja, mind a 48. XX., mind a r. kath. autonómia és a r. kath. lelkészi kongrua végrehajtására.
A községi és felekezeti középiskolák tanárainak a fize-

tését nem önkényesen, hanem törvényes úton kívánja
kiegészíteni. Állami és nemzeti szempontok késztették
arra, hogy gyorsan és sürgősen ideiglenes szabályzatot
alkosson -ebben a tárgyban. Az iskolázás feltétlen államosításának nem híve. Az ezzel járó nagy költséget az
állam nem bírná meg ez idő szerint. A fődolog az, hogy
az államhatalom megakadályozza az államellenes oktatást.
A tanítók fizetésrendezését ő sem tekinti véglegesnek;
de a tanítók javadalma a tervbe vett rendezés mellett
is csak alig valamivel marad a nyugoteurópai államok
tanítóié mögött. A r. kath. autonomia kérdését meg akarja
oldani. Készen van az új népiskolai törvény s részben
1907-ben, részben 1908-ban életbe is fog lépni.
A tárcza költségvetésének folytatólagos tárgyalása
a karácsonyi szünet utánra halasztatott.
*

*

*

A kultusztárcza költségvetése tárgyalásával kapcsolatban említjük fel, hogy a Néptanítók Lapja f. évi
52-dik száma félhivatalos alakban magyarázatokkal és
felvilágosításokkal kiséri a tanítók fizetésrendezését illetőleg bejelentett miniszteri tervezetet. E magyarázatokból
kiemeljük, hogy az új fizetési rendszer az állami tanítóknál, az összes állami és kincstári iskoláknál töltött
szolgálati évek teljes beszámításával, 1907. július hó
1 tői számítva lép életbe. A községi és felekezeti, valamint az állami kezelésbe átvett iskolák tanítóinak igényjogosultsága 1893. okt. 1-től kezdve számíttatik. A mi
a kántori járandóságokat illeti, a miniszter gondoskodni
fog, legkésőbb a tanítói nyugdíjtörvény revíziója alkalmával arról, hogy a kántort illetmények ne csak a fizetéskiegészítésnél, hanem a nyugdíjjogosultság megállapításánál is, teljes egészükben beszámíttassanak.

Az orsz. reform, tanáregyesület felirata a
tanári fizetések rendezése ügyében.
(Folyt, és vége.)

2. Nem kevésbbé aggodalmas a Szabályzatnak az
a módosulása, mely a fizetési osztályokba való sorozás
módozatára vonatkozólag történt. Míg ugyanis az „Ideiglenes Szabályzat" szerint a közös főhatóság alá tartozó
tanszemélyzet a fizetési osztályokba való sorozás és a
személypótlékok megállapítása szempontjából egy státusnak lett volna tekintendő, a végleges Szabályzat minden
középiskola tanári személyzetét külön státusnak veszi
s külön-kiilön kívánja felét a VIII., felét a IX. fizetési osztályba beosztani. Hogy az „Ideiglenes Szabályzat" e tekintetben magasabb nézőpontra helyezkedett,
mint az esetleges helyi érdekeknek kedvező végleges
Szabályzat álláspontja: nem szükség hosszasan bizonyítgatnunk ; mert minél nagyobb létszámú testületet osztunk
be a szolgálati évek alapján két fizetési osztályba, a
méltánytalanságok annál inkább elenyésznek s a különbségek annál jobban kiegyenlítődnek. De arra lehetetlen
rá nem mutatnunk, hogy a végleges Szabályzat szigorú
alkalmazásából a legnagyobb visszásságok és anomaliák

következnének be. Ugyanis akárhány olyan, fejlődésben
levő s fiatal tanárokkal ellátott felekezeti középiskolánk
van, a melynek, ha tanári testülete megfeleztetik, az öthat éves tanárok is a VIII. fizetési osztályba jutnának,
míg épen az ősi, nagy tanintézetek tanárai régóta megszilárdult testületük következtében 13—14 éves rendes
tanári szolgálat mellett is csak a IX. fizetési osztálynak
megfelelő személypótlékra számíthatnának. Ez pedig az
osztó igazsággal egyáltalán össze nem egyeztethető ; mert
a mily képtelenség volna valakinek előnyéül beszámítani
azt a körülményt, hogy oly tanintézetnél működik, melyben a fiatal tanárok vannak többségben, épen oly lehetetlen másnak hátrányul betudni azt a helyzetét, hogy
idősebb tanárok oldala mellett szolgálja a nemzeti közoktatás ügyét; első esetben a magasabb személypótlékra
való igény jogosulatlan, az utóbbiban pedig a jogos igény
háttérbe szorítása méltánytalanság volna. E mellett a
tanintézetenként való beosztás a kedvező helyzetben levő
tanintézetekre nézve is csak ideiglenes előnyt rejt magában, mert egy 12 — 14 tagú testületnél az első beosztás
annyira megszilárdul, hogy egész tanári generáczióra
minden előmenetelt jóformán lehetetlenné tesz, míg a
nagy létszámú testület körében évenkint olyan fiuktuáczió
történik, a mely mellett az egyes tanárok folytonos előmenetele is biztosítva van ; miként ezt az állami tanárságnak és általában az állami tisztviselőknek fizetési
osztályokba való közös beosztása eléggé mutatja.
Ezek alapján mély tisztelettel kérjük Nagyméltóságodat, hogy a közérdek szempontjából a Szabályzat
betűszerinti alkalmazásán felülemelkedve, méltóztassék a
személypótlékok megállapítása végett a fizetési osztályokba sorozás tekintetében a magyar református középiskolai tanárságot, mely magát czéljaiban és egész szellemében különben is egynek vallja és egy fegyelmi
főhatóság alatt áll, egy státusnak tekinteni s ránézve a
személypótlékok megállapítását egységes beosztás alapján
eszközölni. Sőt, — bár nem ismerjük a más vallásfelekezetek,
vagy törvényhatósági és községi középiskolák tanárainak
szolgálati viszonyait, — nem tartanok helytelennek, ha
afizetéskiegészítésben részesülő összes nem-állami tanárok
együtt, egy státusként osztatnának be a fizetési osztályokba ; csak annak biztosítását kérjük minden körülmények között, hogy felekezeti tanáraink is általában
ugyanannyi szolgálati év alapján, mint az állami középiskolai tanárok, magasabb fizetési osztályba jussanak.
3. A protestáns tanárságra sérelmes a Szabályzatnak
az igazgatókra vonatkozó intézkedése is. E szerint
ugyanis az állandóan alkalmazott igazgatók fele a VlI-ik,
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fele pedig a VIII. fizetési osztálynak megfelelő kiegészítésben részesül, míg a nem állandóan alkalmazott igazgatók a szetnélyi pótlék megállapításánál rendes tanároknak tekintetnek. Hazai protestáns középiskoláinkban az
igazgatók, tudvalevőleg, nem állandóan, hanem hat évi
cziklusra alkalmaztatván, közülök e szerint egy sem
juthat be a VII. fizetési osztályba s pusztán rendes tanári
minőségükben osztályoztatnak. Pedig református, vagy
ág. hitv. evangélikus középiskolai igazgatóink közt akárhányan vannak, a kik arra valóságuk folytán hat évenként
újra meg újra megbízatván az igazgatói tiszttel, ilynemű
működésük ideje sem kevesebb, mint a VII. fizetési
osztályra érdemesítendő állandó igazgatóké; hogy pedig
közszolgálatuk semmivel sem kisebb jelentőségű, mint
ezeké, már abból is kitűnik, hogy minden újabb megbízatásuk előbbi működésük elismeréséül szolgál. Úgyhogy
a Szabályzat rideg alkalmazása a más hitfelekezetű,
valamint a törvényhatósági és községi középiskolákkal
szemben határozottan a protestáns középiskolai tanárok
megrövidítésére vezetne, a kik közül a tanintézeteikben
uralkodó rendszer miatt senki se részesülhetne a VII.
fizetési osztálynak megfelelő személyi pótlékban. Pedig
a Nagyméltóságú Kormánynak egyáltalán nem lehetett
czélja s még gondolata sem akár a református, akár az
ág. hitv. evangélikus tanárságnak ilyetén megrövidítése ;
ennélfogva okvetetlenül kell valami módozatot találni, a
mely szerint e kérdés református tanárságunkra nézve
is az osztó igazságnak megfelelően oldassék meg. Véleményünk szerint leghelyesebb volna, ha legidősebb s
igazgatói tisztet huzamosabban viselt, vagy viselő tanáraink közül annyian, a mennyinek az állandó igazgatóság czímén VII. fizetési osztályba kellene jutnia (t. i. a
28 református gimnázium számához képest 14-en) e fizetési osztálynak megfelelő személypótlékban részesíttetnének. Megnyugvásunkra szolgál a hírlapoknak az a
közlése, mely szerint e kérdés a képviselőház pénzügyi
bizottságában is szóba kerülvén, Nagy méltóságod méltányos elintézését kilátásba helyezte; ezért is ajánljuk
javaslatunkat nagybecsű figyelmébe.
4. Teljes elismeréssel viseltetünk a Szabályzatnak
azon szelleme iránt, hogy a tanári fizetés kiegészítése
czímén az államkormánynak a felekezeti iskolák életébe
semmi ingereneziát biztosítani nem kiván, protestáns
iskolai önkormányzati jogainkat egyáltalán nem érinti
s ez által lehetővé teszi, hogy e fizetéskiegészítést olyan
tanintézeteink is elfogadhassák, melyek az 1883. évi
XXX. t.-cz. feltételei mellett nyújtott államsegélytől idáig
tartózkodtak. Minden bizonnyal a Szabályzatnak ez a
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szelleme okozza, hogy e fizetéskiegészítést, értesülésünk
szerint, a nemzetiségi középiskolák is igénybe óhajtják
venni. Hazafias örömmel telnék el a lelkünk, ha ily
csekély áldozat árán a hazánkban fennálló nemzetiségi
középiskolák is a magyar nemzeti állam szilárdítására
volnának megnyerhetők s a magyar nemzeti közműveltségnek lennének ápolóivá és terjesztőivé. De a multak
szomorú tapasztalata és a jelen szemlélete önkéntelenül
azt a gondolatot kelti bennünk, hogy — ha értesülésünk
nem csal — az államkormány jóhiszeműségét felhasználva, csak a saját nemzetiségi és a magyar nemzeti
állam érdekeivel ellentétes czéljaikra kívánják magokat
erősíteni. Már pedig minden nemzeti érzésünk tiltakozik
az ellen, hogy a magyar állam anyagi segítségével olyan
középiskolák erősíttessenek meg, melyek a magyar nemzeti közműveltséggel semmi kapcsolatban sem állanak.
Ugyanazért a Szabályzat végrehajtásában conditio sine
qua-non gyanánt tekintjük azt az elvet, hogy a fizetéskiegészítésben csak magyar tannyelvű középiskolák tanárai
részesíttessenek. Ha ez az elv a Szabályzatban kifejezetten nincs is kimondva, a dolog természetéből önként
következik.
íme, ezekben bátorkodtunk a felekezeti középiskolai
tanárok fizetés-kiegészítése ügyében kibocsátott szabályzatra református tanárságunk érdekéből megtenni szerény
észrevételeinket és javaslatainkat. De engedje meg Nagyméltóságod, hogy, mint olyan egyesület, mely magyar
református tanügyünk s általa nemzeti közműveltségünk
fejlesztésére a hazai református közép- és főiskolai tanárságot egyesíti kebelében, e tárggyal kapcsolatban mély
tisztelettel felhívjuk nagybecsű figyelmét a hazai református egyházunk által fentartott másnemű tanintézetek,
theologiai-, jogakadémiák, tanító- és tanítónőképző intézetek és felsőbb leányiskolák kulturális jelentőségére is.
A fölterjesztésünk elején említett jelekből látjuk ugyan
Nagyméltóságod nemzeties irányú és kimagasló kultúrpolitikáját, mely szerint czélba vette az egész vonalon a
tanítói személyzet fizetésének állami kiegészítését; s ha
mégis sürgetőleg lépünk fel ez országos feladat ügyében,
inkább azzal a czélzattal tesszük, hogy e tanintézeteink
tanárainak fizetés-kiegészítését is ugyanazon szellemben
méltóztassék eszközölni, mint középiskolai tanárainkét,,
t. i. iskolai autonómiánk teljes épségben hagyása mellett.
Ha református iskoláink évszázadokon át a magyar
nemzeti közműveltségnek jelentékeny szolgálatokat tettek,
épen önkormányzati jogaik védő paizsa alatt tehették e
szolgálatokat. S hogy ez önkormányzati jogkör gyengítése egyáltalán nem állhat a magyar állam érdekében,
épen Nagyméltóságod előtt nem szükség bizonyítgatnunk,
a ki legjobban buzgólkodik a róm. kath. egyház autonómiájának megalkotásán is. Annál nagyobb sajnálattal
vettük tehát tudomásul Nagyméltóságodnak a felsőbb
leányisk. tanárok fizetés-kiegészítése tárgyában f. évi
szeptember hóban kibocsátott „körrendelet"-ét, a mely
e tanintézetekben működő tanáraink fizetésének kiegészítését olyan feltételekhez köti s e tanintézeteinket az

államkormánytól olyan függő helyzetbe hozza, hogy az
iskolai önkormányzati jogaira féltékeny fentartó testület
e fizetés-kiegészítést igénybe vagy egyáltalában nem,
vagy csak súlyos aggodalmak között veheti. A felsőbb
leányiskolákat királyi szentesítés alatt levő egyházi törvényeink a középiskolák körébe sorozzák, tanáraiktól az
említett miniszteri körrendelet is középiskolai tanári oklevelet kiván s csak ilyen oklevél birtokában részesülhetnek fizetés-kiegészítésben; méltányos tehát, hogy e tanintézeteknél működő tanárok fizetés-kiegészítése is a
középiskolákra vonatkozó Szabályzathoz hasonló szellemben adassék meg. Ajánljuk e kérdést is Nagyméltóságod
jóakaratú figyelmébe.
Ezek után az alázatos felterjesztésünkben foglalt
észrevételekre és javaslatokra Nagyméltóságod figyelmét
ismételten felhíva s református tanáraink és iskoláink
ügyét jóakaratába ajánlva, mély tisztelettel vagyunk
az Országos Református Tanáregyesület nevében
Debreczen, 1906 deczember 12.

S. Szabó József,
főjegyző.

Dóczi Imre,
elnök.

BELFÖLD.
Karácsonyi ajándékok.
Elmúlt a karácsony ünnepe. A megváltó Jézus születésének emlékünnepe. Ez ünnep előtt szoktuk elmélkedés tárgyává tenni az örök Isten nagy szeretetét, a
mely hitünk szerint a Jézus eljövetelében nyilvánult;
előkészíteni a kedélyeket, hogy ez ünnep alatt különösen vágyakozzék a lélek Jézus után, kinek követése
üdvösségét szerzi meg.
Mivel az Istennek szeretetét hirdetjük e nagy ünnep
alkalmával, az ember maga is érzi, hogy szeretettel kell
lennie embertársai iránt, hogy most főként örömet kell
szereznie. S mivel ez ünnepben az Atyának hozzánk,
gyermekeihez történt szeretetteljes lehajlását érezzük,
ez az ünnep a család ünnepe is.
A szülők gondolata az, hogy örömet szerezzenek
gyermekeiknek. S ezt az örömet a Jézus nevében szokták szerezni, hogy így is közelebb vigyék a Jézushoz, s mintegy előkészítsék az ártatlan lelkeket a Megváltó szeretetére és szeretettel befogadására.
Az adventi napokban, ennek az örömszerzésnek megfelelően, mindenfelé láttuk a kirakott ajándékokat. Amerre
csak mentünk a népesebb városok üzletei előtt, mindenütt a karácsonyra való nagy készülődést tapasztaltuk.
De persze sehol sem oly nagy mérvben, mint a fővárosban. Az én hozzámtartozóim között is vannak kis gyermekek, s így magam is érdeklődéssel nézegettem az
ajándékokat, hiszen oly emberi érzés örömet szerezni ez
ünnep alatt, különösen azoknak, a kiknek egyebet sem
óhajtunk, mint csak örömet, boldogságot szerezni.
Egy nagyszabású könyvkereskedés kirakata előtt
megálltam. „Alkalmi karácsonyi vásár" — olvasom. Volt

ott rengeteg sokféle mesés könyv. Bizonyára mind szép,
mind csillogó, a képzeletet szerfölött felcsigázó mesék
tündérországról, hősök harczárói, szegények váratlan szerencséjéről, kemény szívű gazdagok szomorú bűnhödéséről, gyermekkalandokról stb. ártatatlan dolgok. Álmok,
melyekből a serdülő évek felébresztenek; a melyek veszedelem nélkül siklanak át lelkünk fehér lapján, s a
melyekre idők multával jól esik visszaemlékeznünk —
„mikor még mi is!" -— s így karácsony táján szívesen
megvesszük gyermekeinknek. Egy rakás könyv felett
szép szeczessziós betűkkel írott táblán ezt olvastam:
„Legalkalmasabb karácsonyi ajándék a magyar ifjúság
számára!" Na, ez már derék; itt e csoportban bizonyosan össze van szedve mind az a sok jó könyv, a mely
nemzetünk történetét lelkesítő példákban, elbeszélésekben,
népies történet leírásában adja elő a magyar ifjúságnak.
Ilyen kell ebben a német világban ! Okos ember a könyvkereskedő ; ebből ád el bizooyosan legtöbbet. Az iskolás
gyerek az ilyent szereti, ez a kedves olvasmánya, nemzetünk története, szívet, lelket nemesítő történetek. Ebből
magam is veszek néhány könyvet a kis öcséimnek. Bementem. Kértem a kereskedőt, adja ide valamennyi példányát a magyar ifjúság számára összeállított csoportnak, hadd válogassak. A következő perczben már válogattam is . . .
„Mária-legendák a magyar ifjúság számára", „A
bold. szűz Mária ötvenkét csudáinak szombatja", „Csodák
könyve, szent hagyományok", „A lourdesi Boldogasszony",
„Szent Anna, vagyis a kegyelmekkel bővölködő Boldog
Anyának mindenkori tisztelete", „A bold. szűz Mária
élete azok számára, kikre ráharmatozott az ő anyai
közbejötte által a kegyelem", mert — úgymond — csak
ott lett hatástalan az álfelvilágosodás csábszava, hol az
Istenanya iránti tisztelet és szeplőtelen szent életének
példája ragyogott. Ez őrzé meg a szűz Máriához úgyis
mindig a legnagyobb szeretettel ragaszkodott népünket
az ősi hitbuzgalomban, ez óvta meg a végenyészettől.
Hazánk viszontagságteljes történetében félreismerhetetlen
a bold. szűz Mária pártfogása és oltalma. Ezért esdeklett kiváltképen Szent István királyunk is, midőn még
halálos óráján is azt kérte, hogy örök időre az egek
ékessége, a földnek dicsősége legyen a magyarok asszonya, királynéja!"
Azután „Az angyalok szent hárfája b. szűz Máriához", „Skapuláré a b. szűz Mária hét öröméről", „Reggeli és estvéli imák a b. szűz Máriához", „A lorettói
csudálatos szent ház -története", „Szűz Mária koronája,
mely könyvecskéből minden ker. kath. ember lelki és
testi vigasztalást meríthet", „Ájtatos fohászok a Szűz
Anya Mária, betegek gyógyítójához".
Most aztán „Páduai Szent Antal élete és imái",
„Nepomuki Szent János tisztelete az Isten dicsőségére".
Tovább nem válogattam. Pedig lehetett volna. Volt
még vagy harmincz más, de ezekhez hasonló „legalkalmasabb ajándék a magyar ifjúság számára."

íme kérem! ma már itt áll a magyar „keresztény
katholikusság", ilyen a pápa vallása. Egy szó, egy betű
nincs az Istenről, a Krisztusról, nincs a karácsonyi örömről, csak Mária, csak ez a szent, az a szent, csak csudatörténet, szent hagyományok. Minden szavában, sorában
a legkézzelfoghatóbb emberimádás, a legképtelenebb
dolgok: hogyan jelent meg Mária ennek, vagy annak,
hányszor, milyen ruhában, fején csillogó koronával. Es
azok az elnevezések, melyekkel elnevezik! Valami szédületes összevisszaság: szűzvirág szentanya, csodálatos
anya, teremtőnk szent anyja,' nagyokosságú szűz, igazságnak tüköré, bölcseségnek széke, örömünknek oka, tiszta
lelki edény, tiszteletes edény, titkos értelmű rózsa, Dávid királynak tornya, elefántcsontból való torony, Mária
arany ház, frigynek szent szekrénye, mennyországnak ajtaja, hajnali csillag, betegek gyógyítója, bűnösök oltalma,
angyalok, pátriárkák, próféták, apostolok, mártírok, konfesszorok, szüzek, mindenszentek királynéja, illatozó
gyöngyvirág, hófehér liliomszál, üdvöt árasztó ibolya,
legszebb rózsabimbó, áldást harmatozó hajnal, legfényesebb csillag stb.
Hát ilyen kell a magyar ifjúságnak karácsony ünnep é r e ? ! Hát ez vezet az Istenhez?! Az ilyenek tárják
fel az ifjú lélek előtt az Isten véghetetlen nagyságát,
s épen a mai időben, a mikor szinte minden a Krisztus egyháza ellen támadott?! Hol van annak a Krisztusnak vallása,
kinek születése ünnepére annyian készülnek? Mutassa
meg ezekben bárki is a Krisztus vallását, a karácsony
örömét, a megváltás titkát, azt az éltető szellemet, mely
meggyőzte a világot, mely apostolokat, vértanúkat, hitvallókat teremtett! De bizonyára nem azért, hogy az égi
királynő uralmát e földön megalapozzák!
Szent karácsony ünnepe, bizony itt az ideje, hogy
elhozd e világ számára a Krisztust! Jövel Uram, Krisztus!
Te légy a magyar ifjúság örök életet adó ajándéka, a
Te szellemed kincseit, követésed gyümölcseit add e haza
ifjúságának, hogy megtaláljanak Téged s az Atyát, a ki
nagy türelmével uralkodik e világ felett!

Nagy Ferencz.
*

*

Ehhez a jogos feljajduláshoz csak azt fűzöm, hogy
valóban itt az ideje annak, hogy a karácsonyi vallásos
könyvpiaczra mi, protestánsok is kiálljunk s ne engedjük, hogy azon csak a minden szentes, pápás ponyvairodalom termékei domináljanak. A prot. irodalmi társulatoknak és a prot. könyvkiadóknak össze kell fogniok,
hogy a prot. ifjúságot alkalmas karácsonyi könyvekkel
láthassák el, mert különben átcsap felettünk a pápás
üzleti szellem áradata ezen a téren is.

Szerk.

KÜLFÖLD.
A franczia kulturharez.
II.
Midőn e sorokat írjuk, innen-onnan már két hete,
hogy a szeparácziós törvény érvénybe lépett Francziaországban s megtörtént a nyilt hadüzenet Róma és a
franczia kormány között A kik azonban vagy azt várták, vagy attól féltek, hogy ez a szakítás veszedelmes
felfordulást fog okozni s meg fogja rendíteni a franczia
társadalom, sőt az állam alapjait is, nagyon csalódtak.
A franczia kormány sürgősen megtette ugyan újabb
intézkedéseit, a változott helyzethez képest, az állami
szuverénitás biztosítására; de ezeknek megtételében oly
csodálatos mérsékletet és higgadtságot tanúsít, hogy
még a klerikálisok sem képesek belekötni. A franczia
nép pedig — s ez lehet Bómára nézve a legkeservesebb
csalódás — minden nagyobb lelki emóczió, minden keresztes háborúra indulás nélkül, azt lehet mondani:
egészen közömbösen, egyszerűen belenyugszik az adott
helyzetbe. Párisban s az országban itt-ott voltak ugyan
békésebb demonstrácziók a papi lakások és szemináriumok kiürítése alkalmával; de a franczia népet, a
maga egészében, hidegen hagyta az egész dolog, s a
szeparáczió keresztülvitele még annyi emócziót sem okozott, mint annak idején a templomi vagyon leltározása.
Annak a helyzetnek, a melybe a franczia r. kath.
egyház a pápaság makacskodása folytán jutott, s annak
a nagy csalódásnak, a mely azokat érte, a kik azt hitték, hogy a franczia róm. katholikusok, mint egy ember
fognak felkelni Róma és a klérus védelmére, igen érdekes és jellemző képét festi a Libre Paroleban Drumond
Ede, a harczias róm. katholoczizmus egyik tekintélyes
alakja.
„A franczia egyház — mondja — rettenetes helyzetben van, s az ország, meg a főváros képe még sem
változott. Mindenki nyugodtan halad mindennapi útján s
a legeslegtöbb ember közönyös. Legnagyobb nevű katholikus hölgyeink pedig, a kik vallásos és kolostori nevelésben
részesültek, mosolyogva sétálnak Páris legelőkelőbb
utczáin, boldogan járnak új ruháikat és kalapjaikat próbálni, s színházi premiereken is a szokott derűs lélekkel
jelennek meg s egyáltalában nem törődnek az egyház
sanyargatott helyzetével. Joggal kérdezhetnők, liogy katholikus hölgyeink-e ezek s miért fáradoztak nevelésükkel a legderekabb apáczák ? A férfiakról pedig jobb nem
szólnunk. Legnagyobb részük közönyös, frivol, ateista
vagy szkeptikus, a ki egyáltalán nem törődik a vallással vagy egyházzal."
A népben tehát a kulturharez diadalmas megvívására nem talál segítséget Róma, sem a fővárosban, sem
a yidéken. Páris népe, minden klerikális neveltetése daczára is, sokkal közönyösebb a hitben, lazább az erkölcsökben, semhogy harezba menjen. „A franczia pórnép
pedig — írja egy másik megfigyelő — kevés kivétellel
sokkal józanabb és okosabb, semhogy be ne látná, hogy
az, a mi körülötte történik, nem érdemes a felbuzdulásra.
Látja, hogy hitét, vallását senki sem bántja, nem háborgatja. Azt pedig, hogy papját, mivel hazája törvényeinek
ellenszegül és Róma parancsának engedelmeskedik, bántják : meglehetősen hidegen hagyja. Régen látja már ez
a nép, hogy papjai a politikában vele nem egy úton
haladnak."

Nincs tehát Rómának, sem fenn, sem lenn igazán
kikre támaszkodnia. Egyedül a papság az, a mely a köteles
engedelmességből kifolyólag, mellette áll, bár épen nem
valami nagy lelkesedéssel és szilárd elhatározással. Kétségtelen dolog, hogy a franczia püspöki kar kész lett
volna belemenni abba, hogy a kultusz - egyesületeket,
valami akczeptábilisabb formában, megalakítsa és az
istentiszteletek tartására vonatkozó bejelentéseket, ha
világiak útján is, megtegye. Róma tiltakozása ezt lehetetlenné tette ; de épen ezért a franczia klérus épen nem
az a lelkes tábor-kar, mint a milyet benne Róma remélt.
Sőt ha tekintetbe vesszük azt, a mit az újabb egyházpolitikai javaslatok tárgyalása során, decz. 21-én Briand
kultuszminiszter mondott, hogy t. i. maguk a püspökök,
sőt érsekek arra kérték a kormányt, hogy utasítsa ki
őket, nehogy a pápa gyanúsíthassa Őket, akkor ebből
még arra is következtethetünk, hogy Róma nemcsak kellő
seregekkel, de még elég elszánt táborkarral sem rendelkezik a felidézett kulturharez diadalmas megvívására.
Rómában csak erőtelen kapkodás látszik, a franczia
kormány azonban rendületlenül halad tovább útján, szinte
csodálatos higgadtsággal és mérséklettel.
Legelső és legfeltűnőbb intézkedése a kormánynak
az volt, hogy decz. 11-én, a szeparáczió életbeléptetésének
napján, kiutasította Francziaországból s rendőrbiztosok
által az olasz határszélig kisértette Montagninit, a ki a
pápai nuncius visszahívása óta a pápai szék ágense volt
Párisban. A kiutasítás oka, a mint Clemenceau miniszterelnök a kamarában jelentette, az volt, hogy Martagnini
titkos összekötettést tartott fenn Róma és a franczia
püspöki kar között, s azt a pápai rendeletet is, a mely
az istentiszteletek tartásának bejelentését megtiltotta,
szintén ő közvetítette. A pápa parancsot adott a franczia
törvények megsértésére; ezt tűrni nem lehetett. Bár a
kormány tiszteletben tartja a vallás kultuszát; de teljes
határozottsággal küzdeni fog a római politika ellen.
A kormány azonban nemcsak a pápai titkárt utasította ki, hanem a nunciatura levéltárát is lefoglalta, a
mely sok fontos és titkos okmányt tartalmaz a Róma
és a franczia államhatalom közt kitört harezot illetőleg.
Ezeket a titkos okmányokat a kormány még eddig nem
publikálta ugyan ; de kétségtelen, hogy bennük hatalmas
fegyvert ejtett a kezébe Somával szemben.
Ez a diplomácziai világban szokatlan eljárás sem
keltett azonban nagyobb bonyodalmat. A vatikán megkísérelte ugyan, hogy a spanyol kormány beavatkozását
kérje, a diplomácziai levéltárnak a párisi spanyol nagykövet védelme alá adásával; a spanyol kormány azonban
arra utasította párisi követét, hogy tartózkodjék minden
intervencziótól; vatikáni követével szemben pedig roszszalását fejezte ki, a miatt, hogy a párisi követet a
levéltár átvételére felhívta.
Rómának tehát itt is vesztett ügye volt, s nem tehet
egyebet, mint hogy utólag tiltakozik ós igyekezik merev
magatartását indokolni.
Ezt czélozza Mery dei Val pápai államtitkárnak
a vatikán diplomácziai képviselőihez intézett tiltakozása
és körirata. A tiltakozás a nunciaturai titkár kiutasítását
ós a levéltár lefoglalását törvénytelennek s nemcsak a
vatikán, hanem az összes czivilizált államok sérelmének
minősíti, s felhívja az illető diplomácziai képviselőket
arra, hogy a tiltakozó jegyzéket adják át azon államok
kormányának, a melyeknél akkreditálva vannak. A körirat pedig a vatikán hajthatatlan magatartását kivánja
indokolni. Új dolog nincs benne, s ugyanazokat a kifogásokat sorolja fel, a melyeket már a pápának a kultuszegyesületek ügyében adott felelete is magában foglalt.
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A tiltakozás és a körirat azonban szintén nem
keltett nagyobb emócziót, sem diplomácziai bonyodalmakat. A franczia kormány pedig, hogy a megváltozott
helyzetnek megfeleljen, decz. 15-én új egyházpolitikai
javaslatot nyújtott be a kamarához, az 1905. deczember
9-diki törvény kiegészítése végett. Ezt a javaslatot decz.
21-én, 413 szavazattal 166 ellenében, a kamara el is
fogadta, s így a kormány, a parlament által támogattatva s új fegyvereket nyerve kezébe, rendületlenül
halad előre megkezdett útján, hogy — mint Briand
kultuszminiszter mondá — kényszerítse Rómát arra,
hogy a törvény alapjáról el ne távozzék.
Az új törvény 6 pontból áll. Az első pont kimondja,
hogy a kultusz nyilvános gyakorlatát biztosíthatják, az
1905. deczember 9-diki törvény 25. pontjának (bejelentés) megtartása mellett, nemcsak a kultuszegyesületek,
hanem más, olyan egyesületek vagy gyülekezetek is, a
melyek az 1901. júl. 1-jei, illetve az 1881. jún. 30-diki
törvény rendelkezései szerint vannak szervezve. A 2-dik
pont kimondja, hogy a templomok az ilyen egyesületeknek vagy gyülekezeteknek ingyen rendelkezésükre bocsáttatnak, istentiszteleti czélokra, az 1905. deczember 9-diki
törvényben kimondott határidőig. A 3-dik pont kimondja
a megyék és községek tulajdonjogát mindazon érseki,
püspöki, plébániai és szemináriumi épületekre, a melyeknek átvételére kultuszegyesület nem jelentkezett. A 4-dik
pont a felől rendelkezik, hogy mindazon egyházi javak,
a melyek kultuszegyesületek által át nem vétettek, a
községi és megyei jótékony intézeteknek adandók át.
Az 5-dik pont kimondja, hogy mindazok a lelkészek, a
kik a törvények rendelkezéseinek nem tesznek eleget
egy hónap leforgása alatt, elvesztik az 1905. decz. 9-iki
törvény 11. pontja értelmében engedélyezett járulékokat.
A 6. pont az 1905. decz. 9-diki törvény többi rendelkezéseinek érvényben maradását mondja ki.
Ezt az új törvényt kiegészíti még a hadügyminiszter ama rendelete, a mely szerint azok a papnövendékek,
a kik deczember 20^ig nem igazolták hadmentességi
jogczímüket, 1907. január 7-én két évi katonai szolgálatra hivandók be. S mivel a róm. kath. szemináriumok
mind be vannak zárva, s rendelkezésnek az lesz a következménye, hogy az összes r. kath. pap- és szerzetesnövendékek katonai szolgálatra fognak behivatni.
így indul a harcz, csendesen, de mélyrehatóan,
Róma és a franczia kormány között. Melyiknek a javára
fog eldőlni? — bajos megjósolni. A jelek azt mutatják,
hogy a vatikán ez idő szerint erős hátrányban van, s
nem lehetetlen, hogy valami tisztességes békére rövid
idő alatt hajlandóvá is válik, főként ha meggyőződik a
felől, hogy nagyon csalódott a franczia róm. katholikusokban vetett bizalmában. Erre vall körülbelül Mery del
Val körlevele végének ama pontja, a melyben kijelenti,
hogy ha a franczia kormány az „egyház" helyzetét
olyanná tenné, hogy annak legelemibb jogai ne szenvedjenek sérelmet, akkor a „szentszék", a nélkül, hogy a
dolgot szakadásig vinné, „megtűrhetné az újabb viszonyokat," de csakis azért, hogy a nagyobb bajok bekövetkezését megakadályozza.
Itt már, úgy vesszük észre, szelídebb húrok kezdenek hangzani, s másfelől látván, hogy a franczia
kormány sem engedi magát a radikálisok által szélsőségekbe ragadtatni: nem tartjuk lehetetlennek, hogy
meg fogják találni a békés megoldást. Ez, még protestáns szempontból is, valóban ajánlatos volna, mert egyfelől az a közöny, a mellyel a franczia nép a szeparácziót fogadja, másfelől azok a törekvések, a melyek a
radikális szoczialisták ós a szabadgondolkozók körében

mutatkoznak, nagy veszedelmeket rejthetnek magukban,
nemcsak a r. kath. egyházat, hanem az egész keresztyénsóget illetőleg is.
Ezekről a veszedelmekről majd talán egy másik
alkalommal szólok. Addig pedig kisérjük figyelemmel a
további fejleményeket.
Szentmártoni.

RÉGISÉG.
A felekezeti jóbékesség példája.
Kecskemét múltjából ós jelenéből.
(Folytatás és vége.)

A templom kőkerítésének felét, a megtörtént egyességhez képest, a pápisták lévén kötelesek felépíteni,
az e végre szükségelt anyag s kézi és szekeres munka
árát kétezer tallér kifizetésével önként megváltották, a
miről 1680- évi deczember 27-dikén a következő ünnepélyes elismervény keletkezett:
„Mi Kecskeméth várassában lakozó Kálvinista renden lévő Keresztyének, mindeneknek valakik ez mi contractuális levelünköt láttyák, olvassák, olvastatni hallyák,
legelsőben Istennek kegyelmit, és buzgó áldássát és
mindeneknek illendő szolgálatunkat. És adgyuk értéssekre minden Méltóságos és Tekintetes s Nagyságos
Uraknak, valakiknek illik, minden rendben, hivatalban
és méltóságban helyheztetett Urainknak, mind születetteknek és ez után születendőknek. Hogy minekutánna
az Ur Isten szegény várasunkat az emésztő tűz által
elpusztította volna, kiben mind az két Templomok, az
mellyek egy Czinteremben lévén, meg égtenek volna,
az Kálvinistáké Fából lévén épitetve, mind földig leégett
volna, annak utánna Tekintetes és Nagyságos Koháry
István Urunk O Nagysága mind az Kálvinista s mind
az Pápista vallásbéliek közzül némellyeket közzülünk
felhívatott volna, intett szép beszédivel s Tanácsával
tanított minket arra, úgymint Kálvinistákat, hogy abból
az Czinteremből ki mennyünk és másutt építsünk Templomot, az jó békességnek és örökké megmaradandó
edgyességnek megmaradására, és az edgymás között
történhető gyülölségnek és veszekedésnek eltávoztatására. Mi is, sokszor emiitett Kálvinista renden lévők,
örülvén az jövendőbéli békességnek és szép edgyességnek, engettünk az ő Nagysága szép intéssének és Tanácsának, indultunk arra, hogy az előbbi Czinteremet
mind egészben oda engettük az Pápista Uraiméknak
meg másolhatatlanul és meg hihatatlanul, ugy hogy
ennek utánna sem mi, sem az mi következendő maradékink azon helyért, sem Czinteremért, soha semmi pört,
veszekedést és háborúságot nem indítunk, sem maradékink ne indíthassanak, kiért nekünk az Pápista Uraink
adtanak az magok saját javaikból két ezer Tallérokat,
melyet fel is vettünk ő Kegyelmöktől egészben. Hogy
pedig erőssebb és hitelessebb légyen ezen kötéssiink,
annak nagyobb bizonyságára adtuk Ő kegyelmeknek az
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Pápista valláson lévő Urainknak ez Contractus Levelünköt, meg erősítvén mind Ecclesiánk s mind Várossunk
szokott élő pecsétivei, úgymint Biró György, Nagy István, Kalocsa János, Sárközi Pál, László Deák, Biró
János, Cseli György, Kőrös János és az egész Ecclésiának tagjai minnyájan, hogy az Ur Isten bennünket ezen
szép békességben és edgyességben örökké tartson meg.
Lőtt ez megedgyezésünk és Contractus adásunk 1680.
esztendőben Karácsony havának harmadik napján. (Pecsét helye. — Pecsét helye.)
Hitelesített másolatban a kecskeméti református
egyház levéltárában.
Ily előzmények után kezdetett meg azonnal, 1680ban, s három év alatt, 1683-ban be is fejeztetett a
református díszes templomnak, a szép magas sugártoronynak, valamint az egész kőkerítésnek építése. A
templomépítéshez használt úgynevezett „terméskődnek
az orgoványi pusztán való vágatására a török földesúr
adott engedélyt; a toronyhoz és a kőfal párkányzatához
szükségelt faragott köveket pedig, a budai vezérbasa
engedelmével, a pesti kőbányából szerezték be.
Az építkezést a templom belsejében, a szószéktől
jobbra a falon függő s 1684-ben készült tábla örökíti
meg. Az emléktáblára az akkori lelkész, egyházgondnokok s az építkezésnél közreműködött előkelő hitfelek
nevei vannak felvésve. Kívülről, a torony kőhomlokzatába illesztett kőlapon pedig ez a latin felirat olvasható : „Aedificium Honori SS. Trinitatis exstructum ab
Ecc. Ref. Keeskemétiensi. Anno Domini MDCLXXXni.
Turris robusta Nomen Jehovae. Libr. Prov. 18. v. 10."
A három bejáratú kőkerítés fő bejáró kapuja fölött
pedig a gyülekezet hivatalos pecsétén is kiábrázolt,
fiait saját vérével tápláló kifaragott pelikán-madár körüli mértékes latin évvers (chronosticon) nagy betűi az
1742-dik esztendőt jelzik.
Ez az immár 223 éves, a városnak második régiségét képező templom és torony tudtommal háromszor
forgott már veszedelemben, ú. m. 1707. évi ápril hó
3-dikán, a mikor a városba berontott aradi és bácskai
fegyveres ráczság által elkövetett gyujtogatásnak csaknem prédául esett. Másodszor az 1819. évi, szintén
áprilisi nagy tűzvész alkalmával a templom fedelének
kigyúl adását s így az egésznek tornyával együttes elpusztulását csak az akkori egyik lelkész bátorító felhívására csoportosult buzgó hitfelek bámulatos védekezése és kitartása mentette meg. Ez alkalommal a r.
katholikusok nagy temploma és magas sugártornya beés elégvén, az utóbbi csak sokára lett eredeti magasságában és alakjában visszaállítva. Harmadszor pedig
az 1859. évi július hó 25-dikén dühöngött irtóztató
szélvész sodorta le a toronynak réztetejű egész faalkotmányát. A torony helyreállítása azonban a következő
években helyreállíttatván, azóta békességesen áll a templom, az Úrnak oltalma alatt.
Kiviláglik már az eddigiekből is a kecskeméti r.
katholikusok és reformátusok, mint törzsökös lakosok

közt a XVI. és XVII-dik évszázadokban fennállott vallásfelekezeti szép egyesség, egyenlőség, viszonosság és
testvéries atyafiság. S hogy a köztök a Wesselényi Pálféle úgynevezett contractusban részletezett kikötések
lelkiisméretesen megtartattak, sőt hogy ezek a következő
XVIII. és XlX-dik évszázadokra is átmentek és még ma
is lényegileg érvényben vannak, igazolják az alábbi
adatok.
A 18-dik ós a 19-dik század folyamán a kecskeméti római katholikus egyház jelentékenyen megerősödött. Ugyanis a késő agglegénységben 1731-ben magtalanul elhalt gróf Koháry István országbíró, Kecskemét
legvagyonosabb földesura, 1714-ben megalapította az
ottani r. kath. 4 osztályú gimnáziumot, a mely 1859-ben
a városnak r. katholikus közönsége által a négy felső
osztállyal megnagyobbíttatott. Nevezett gróf ezen középtanoda vezetését az általa kegyelt kegyes-tanítórendre
bízta. Ezek számára a város legszebb s kizárólag reformátusok által lakott részét kisajátítván, felépíttette a
rendházat, templomot és a szükséges iskolai épületeket.
Ezenkívül a szerzetes atyák számára a város alatt közvetlen a közös legelőből szép majorsági birtokot hasíttatott ki, s így a r. kath. egyházat anyagilag is, tanulmányilag is nagyon megerősítette. Mária Terézia uralkodása alatt — mint már fentebb említettem — 1772-ben
felépült a ma is meglevő róm. kath. nagytemplom, a
mely belterjedelemre s a közelmúlt években remek festvényekkel feldíszített mennyezetének magasságára nézve
a fővárosi bazilikával vetekedik. Felépült mellette az
emeletes parókhia is és a már akkor is nagy népességű
egyház kormánya a szerény Ferenczes atyák kezéről a
váczi püspökmegye világi papságára bízatott. E mellett
a róm. kath. lakosság is már a 18. és még inkább a
mult 19-dik évszázad folytán — főleg a legalsóbb néposztályban s a külvárosi részekben és a határbeli s
pusztai tanyákon annyira megszaporodott, hogy a református egyház létszámát ma már csaknem háromszorosan
meghaladja.
A róm. kath. gyülekezet e nagy erősödésével szemben a református gyülekezet sokkal kisebb mérvben
szaporodott, a 17-dik évszázad végén elhatalmasodott
hitiildözés alkalmával Tolna városából lelkészével, tanítójával és iskolás növendékeivel Kecskemétre menekült,
valamint a visszafoglalt Budavár alól 1686-ban Temesvárra lehúzódott török sereg által felégetett és elpusztult szomszédos Borbásszállás, Szentkirály és Szentlőrincz csekély református népességű helységekből szintén
Kecskemétre vonult hitfelekkel. Volt református előkelőbb földesurai közül pedig tudtommal csupán I. Rákóczi
György erdélyi fejedelem ajándékozott az egyháznak
1641-ben egy ma is meglevő harangot.
Daczára azonban annak, hogy a számbeli és erőviszonyok így megváltoztak, a 17-dik századbeli hitfelekezeti szép békesség, egyetértés, testvéri viszonosság,
valamint a társadalmi barátságos élet nem bomlott fel
a kecskeméti róm. katholikus és református két törzsö-

kös anyaegyház és ennek tagjai között, sőt Isten kegyelméből még ma is fennáll, intő és követendő például
szolgálván a mi sok nyelvű és nemzetiségű és sokféle
hitfelekezetű országunknak.
Kecskeméten, egész 1848-ig szigorúan megtartatott
a 17-dik századbeli szerződésekben megállapított felekezeti egyenlőség, illetőleg feleskedés, nemcsak a főbb,
hanem az alsóbb városi hivatalok, sőt a szegődött szolgai állások betöltésénél is. A városi tanács egyik fele
r. katholikusokból, másik fele reformátusokból állott. A
városi főbiró, előbb évenkénti, utóbb háromévenkénti
váltakozással szintén a két törzsökös vallásfelekezetből
állott tanácsbeliek közül ült be székébe. A mult század
első évtizedeiben királyi rendelvénnyel szervezett választott polgárság (electa communitas), a melynek helyébe
korunkban az úgynevezett törvényhatósági bizottság lépett, szintén feles volt a r. katholikusok és reformátusok
közt, a csekély számú evangélikusok esetleg a reformátusokhoz, a még csekélyebb számú görög keleti szertartású polgárok pedig a r. katholikusokhoz számíttatván.
A város közjavaiból és jövedelmeiből a két törzsökös
gyülekezet, illetőleg ezeknek lelkészei egyenlően részeltettek, 1848 óta ugyan némileg megváltoztak a régi
viszonyok, de az újabb országos törvényekhez alkalmazkodó időközi községi szervezkedéseknél és intézményeknél
is még mindig kellő figyelembe vétetik a hajdani vallásfelekezeti szép egyességekből kifejlődött évszázados gyakorlat. A mi pedig különösen a népoktatást illeti, az
1875-dik év végén a város közönsége átvette egész
bel- és külterületén a fennállott felekezeti népiskolákat
s azoknak ellátásáról a terjedelmes közlegelők jelentékeny részének haszonbérbe adásával s a kihelyezett
részek bérjövedelmének kizárólag közoktatási czélra fordításával gondoskodik. Szintén közjövedelemből tartatnak
fel az újabban keletkezett községi felsőbb és polgári
iskolák s kisdedóvó intézetek, valamint részben a városi
közönség által alkalmas épülettel és belső felszereléssel
ellátott állami főreáliskola., s a gazdasági tanfolyammal
kapcsolatos felsőbb népiskola is.
A mi végül a városi felsőbb tanintézeteket illeti,
a felekezeti jellegű, szépen virágzó két főgimnáziumot a
városi közönség e végre megszavazott állandó alapítványaiból segélyezi; a ref. jogakadémiánál pedig állandóan három tanszéket tart fenn.
Habár tehát a r. katholikus egyház aránytalanul
megerősödött a ref. egyház mellett, mégis megállapítható, hogy a hajdani jó békesség és felekezeti egyenlőség szelleme még ma sem veszett ki Kecskeméten a
két törzsökös egyház és tagjai egymáshoz való viszonyából. A külső erőviszonyok jelentékenyen átalakultak
ugyan a r. kath. fél javára; a mi azonban a szellemi
erőket és súlyt illeti, e tekintetben a református egyház
vezető szerepe szerencsésen kiegyenlíti a mérleget.
Részemről, mint Kecskemét szülöttje és neveltje,
örömmel emlékezem vissza arra, hogy mikor gyermekkoromban a két nagy templom valamelyik tornyában

megkondult a halálesetet jelző nagy harang, a másik
vallásfelekezeti népség így szólalt meg: „halottjuk van
az atyafiaknak", tehát nem a pápistáknak vagy a kálvinistáknak. Továbbá arra is visszaemlékezem, hogy
midőn 1830-ban megkezdődött a reformátusok úgynevezett kollégiumának építése, ehhez több róm. kath. birtokosok jelentékeny szekeres munkaerőt szolgáltattak.
Adja is a mindenható nagy Isten, hogy ez a hazánkban
úgyszólván páratlanul álló szép hitfelekezeti egyesség,
békesség és testvériesség a jövő időkben is állandóan
fenmaradjon, s beteljék Kecskemét városán a CXXII.
zsoltár 3-dik versének áldása!
Tóth Lajos.

IRODALOM.
Előfizetési felhívás. Az 1907-dik évvel az „ Olajág"
VH-dik évfolyama kezdődik. S bár ez év változást hozott
a szerkesztésbe, mert Dessewffy Emma úrnő nagy elfoglaltsága miatt arról lemondott, de azért ez nem jelent változást a lap evangéliomi irányában és azon törekvésünkben,
hogy munkálkodjunk a hitélet ébresztésében. Vezérfonalunk
ezután is az evangéliomi alapon nyugvó mély vallásosság
s az ebből fakadó szeretet lesz. De azért nem zárkózunk
el a társadalmi élettől sem, mert csakis így hathatunk
jótékonyan reá. A társadalmi kérdésektől teljesen elzárkózott vallásosság elveszti hatékony erejét azoknak alakulására. Pedig csakis az evangéliomi alapon álló hit ápolása, erősödése, terjedése oldhatná meg sikeresen a szocziális
kérdések összegét. Közölni fogunk tehát úgy, mint eddig,
czikket vallási, valamint mélyebbreható társadalmi kérdésekről ; költeményeket, elbeszéléseket, könyvismertetéseket, híreket evangéliomi és humánus mozgalmakról.
Kis lapunk minden sorában, bármily kérdésről szóljon
az, ott lesz a krisztusi .szeretetnek és igazságnak hatása,
a hit meggyőző ereje és bizalma. Kérjük tehát lapunknak
s az evangéliomi ügynek igaz barátait, hogy támogassanak
a lap terjesztésével s minél több előfizető gyűjtésével.
Az előfizetési pénz új szerkesztőnk czímére : Paál Arpádné
úrnőnek, Budapest, IV., Molnár-utcza 38. sz. küldendő.
Egész évre 2 kor., fél évre 1 kor. A Lorántffy ZsuzsánnaEgyesület.
A Debreczeni Lelkészi Tár IV-clik kötete, S. Szabó
József szerkesztésében megjelent. A kötet kiállításában
és terjedelmében teljesen hasonló az előzőkhöz. Van
benne 5 bibliamagyarázat, 5 ifjúsági istentiszteleti, 13 közönséges, 15 ünnepi, 24 alkalmi egyházi beszéd, 10 agendális beszéd, 11 gyászbeszéd és imádság, 2 a cura
pastoralis körébe vágó dolgozat és 11 halotti és alkalmi
imádság. A kötet ára 10 kor. Kapható Eperjesy István
könyvkiadóhivatalában, Debreczenben. Ismertetni fogjuk.
Az Állatok világából az utóbbi hetekben a X-dik
kötet 187—193. számai láttak napvilágot. A X. kötetben
dr. Rátz István és ifj. dr. Entz Géza szerkesztők az alsórendű gerincztelen állatokat ismertetik, mindenkor nagy
gondot fordítva a magyar föld és a magyar tenger ide
tartozó állatvilágára. A 187. füzet a tüskésbőrűek ismertetését kezdi meg és szól a tengeri ugorkákról, a tengeri
sünökről és a tengeri csillagokról. A 188. füzet folytatja
a tengeri csillagok ismertetését, majd pedig a tengeri
liliomokra, a cystoideákra és blastoideákra tér á t ; végül
pedig a zsákállatok leírását kezdi meg. A 189. füzet a
molluscoideákat ismerteti. A 190- füzet a férgek ismer-

tetését kezdi meg, s ezeknek különböző osztályai vannak
leírva a 191—193. füzetekben is. A 189. füzet műmellékletképen az üvegszivacsok, a 191. füzet a tengeri
kökörcsinek, a 193. füzet a medúzák szines képeit adja.
A füzetek ára 80—80 fillér s kaphatók a kiadó Légrádytestvéreknél. Budapest, V., Váczi-körút 78. sz.

EGYHÁZ.
Lelkészválasztás, A tiszaszalkai tekintélyes reform,
gyülekezet közfelkiáltással Nagy Lajos b. - sonkolyosi
lelkészt választotta meg lelkipásztorává. Gratulálunk!
Templomszentelés. A jolsvai evang. gyülekezet
advent, második vasárnapján szentelte fel megújított templomát és orgonáját. A felszentelést Terray Gyula esperes végezte, Becser Endre, Kármán István és Balthazár
János lelkészek közreműködésével.
Kerületi tanácsbiróválasztás. A dunántúli reform,
egyházkerületben a lelkészi tanácsbirói állásra megejtett
szavazás nem vezetett eredményre, égyik jelölt sem nyervén abszolút szavazattöbbséget. A szavazatbontó-bizottság
szűkebbkörű szavazást rendelt el Varannay Lajos és
Oroszi Jenő között.
Felügyelöbeiktatás. A gömöri evang. egyházmegye
f. hó 12-én megtartott rendkívüli közgyűlésén iktatta be
hivatalába új felügyelőjét: Szontagh Andort. Az új felügyelő székfoglaló beszédében a világi elemnek az egyházi életbe nagyobb mérvben bevonása szükségességét
hangsúlyozta.
Egyházmegyei választások. A felsőborsodi ref. egyházmegye lelkészi tanácsbirójává Elek József bábonyi
lelkészt, eddigi aljegyzőt, világi aljegyzőjévé pedig dr.
Orbán József ügyvédet választotta meg.
Egyházi aranykönyv. Berke József tótkereszturi
evang. lelkész, a soproni tápintézet javára a folyó év
elején tett 1200 koronás alapítványát újabb 400 koronával gyarapította. — Gyurátz Ferencz evang. püspök,
boldogult neje emlékezetére a pápai evang. nőegyletnél
300, a leányegyletnél 100 koronás alapítványt tett. —
Pelargus József pápai evang. bognármester, egyháza
javára 1000 koronát hagyományozott. — A körtvélyesi
evang. gyülekezet hívei, szeretett lelkészük, Tomka
Károly 40 éves lelkészi jubileuma alkalmából, közadakozás útján 820 koronás jubileumi alapot létesítettek.
A felemelt államsegély felhasználása tárgyában
gróf Degenfeld József fögondnok nevezetes indítványt
terjesztett a tiszántúli egyházkerület közgyűlése elé. A
kerület a felemelt államsegélyből évenként 122,549 koronát kap. Gróf Degenfeld indítványa szerint ennek
20%" a egyelőre 10 évig arra fordíttatnék, hogy belőle
olyan népiskolai segélyalap képeztessék, a melyből az
iskoláikat önerejükből fentartani nem tudó s e miatt
szekularizálásra kényszerült gyülekezetek nyernének építkezésekre és tanítói íizetéskiegészítésekre tőkesegélyt,
oly módon, hogy a gyülekezetek valahonnan felvennék
a kölcsönt, az után fizetnének l 1 /., százalékot 32 évig
a töke restaurálására, az évi kamatokat pedig a kerületi segélyalap fedezné. Tíz év alatt a segélyalap tőkéje
mintegy 240,000 koronára emelkednék, a mikor, a további gyarapítás nélkül is, képes volna a szükségletek
folytatólagos fedezésére. — Az államsegély másik 10%~ a
a debreczeni tanárképző intézet kifejlesztése javára tőkésíttetnék, addig, míg a kerület azt jónak látná. — Továbi 10% a debreczeni főiskola régibb akadémiai tanárainak fizetésrendezésére tőkésíttetnék, a kerülettől függvén,
hogy mikor tartja szükségesnek és helyén valónak ezen

megnövekedett alap terhére az akadémiai tanárok javadalmazása kiegészítésének a megkezdését. — Az államsegély 60°/o_a jövőre is a mostani XIX. pénztári csoportba folyna be és a jövő czéljaira, anyagi erőgyűjtésre
szolgálna. E 60°/0 terhére menne azon hozzájárulás is,
a melyre a közigazgatási pénztárnak évenként szüksége
van. — Gróf Degenfeld József indítványát, a melynek
sorsa felől nem értesültünk a forrásul használt Debr.
Prot. Lapból, igen szerencsésnek és előrelátónak ítéljük;
mindössze azt jegyezzük meg reá, hogy a debreczeni
főiskolai tanárokkal szemben szűkmarkú. Abból a 10%ból ugyanis, a mit gróf Degenfeld ezek fizetésrendezésére tőkésíteni akar, 10—15 év alatt is aligha növekedik
akkora tőke, hogy annak kamataival arra a színvonalra
emelhessék a régebbi akadémiai tanárok fizetését, a
mekkorában a tanárképző intézet tanáraiét megszabták.
Ilyen hosszú ideig hagyni pedig a lelkekben a javadalmazás egyenlőtlensége által okozott „természetes keserűséget", nem volna sem bölcs, sem humánus dolog.
I S K O L A .

Tanítóink és a fizetésrendezés. A veszprémi ref.
egyházmegye tanítósága f. hó 17-én tartott rendkívüli
gyűlésén megdöbbenéssel fogadta a kultuszminiszter expozéját, a mely még mindig különbséget tesz tanító és
tanító között. Követeli e különbségtétel eltörlését. A
kántori fizetést az 1000 lelken aluli gyülekezetben 200,
az 1000 lelken felüliekben 400 koronában kívánják megállapítani. Kívánják az összes szolgálati évek beszámítását j fizetésrendezésnek 1907. jan. 1-től kezdődését;
a tanítói dijleveleknek, felerészben tanítókból álló bizottságok által újból felbecslését. — A hajdúmegyei tanítók
Gönczy-egyesiilete f. hó 28-án Debreezenben ülésezett s
ezen is tárgyalás alá került a fizetésrendezés tervezete
és a tanítók szervezkedésének szükséges volta.
Fölhívás a „New College" volt növendékeihez.
Bizonyára élnek még a nagytiszteletű és tiszteletes urak
lelkében azok a kedves emlékek, a melyek olyan feledhetetlenekké teszik ránk nézve az egykor Skócziában
töltött napjainkat. Bizonyára él még szivükben a hála
azért a lelki gyarapodásért, a melyben ott időzésük alatt
a skót ref. egyház áldozatkészsége folytán részesültek.
Ebben a reményben bátorkodom felhívni szives figyelmüket az alábbiakra. A mult iskolai év folyamán, Edinburghban tartózkodásom alatt, egy mozgalom indult meg
az Egyesült Szabad Egyház lelkészei között, azzal a czélzattal, hogy valamiképen összeköttetést hozzanak létre
azok között, a kik valaha a New College-nak hallgatói
voltak. A General Assembly idején — május végén — a
„New College Union" létre is jött. A Canadában és más
helyeken már fennálló szövetségei a N. C. volt növendékeinek most természetesen csatlakoztak ez unióhoz. A
titkár — a magyar fiúk régi jó barátja — Mr. James
Kennedy, többször szólott velem arról, hogy a New College egykori magyar növendékeit is jó volna pár sorral
fölkeresni, közöttük összeköttetést teremteni, s ez úton
a régi szép emlékeket fölújítani, az ott nyert nemes
benyomásokat és tapasztalatokat fölfrissíteni. Ez bizonyára
mindig egy kis elevenséget adna munkálkodásunkba.
Megígértem a titkár úrnak, hogy a mit lehet, megteszek
ez irányban. Mindenekelőtt a skót egyház évkönyveiből
és a N. C. anyakönyvéből felkutattam a künn járt magyar theologusok neveit, róluk néhány adatot és tőlük
néhány érdekes levelet (utóbbiakat — szerzőik engedélyének kikérése után — magyarul ki is szándékozom

adni egy kis füzetben, mely egyúttal a jövendő theologusok számára rövid tájékoztatást is nyújt a skót stipendiumról). Azóta, hogy 1864-ben az első magyar theologus ifjú — Balogh Ferencz debreczeni theol. akad.
tanár — kiment Skócziába, már vagy 60—65-en jártak
ott és töltöttek egy vagy két iskolai évet a N. C.-ban.
Sárospataki főiskolánk kivételével már mindenik küldött
növendékei közül Edinburghba s dicsekedhetik is mindenik azzal, hogy a hazatértek közül nem egy kiváló
lelkipásztora vagy theol. akad. tanára lett magyar ref.
egyházunknak. Nem volna-e czélszerű, ha — bár minden külső egyesületi szervezkedés nélkül is — összeköttetésbe jutnánk egymással és így az eleven skót ref.
egyházzal, a melynek érdeklődése a mi egyházunk iránt
az idők folytán csak erősbödött ? Nem jó volna-e így
csatornát teremteni a két testvéregyház lelkészei és
tanárai között? Bizonyára ennek csak mi látnánk előnyeit. Többek között azt, hogy a skót egyház szeretete
és áldozatkészsége fokozódnék theologus ifjaink iránt;
s azután az edinburghi, illetőleg skótországi „N. C.
Union" évenként fölkeresne bennünket kiadványaival.
Az ügyet a nagytiszteletű ós tiszteletes urak szíves
figyelmébe ajánlva kérem becses válaszukat. Rákospalota. Takaró Géza ref. s.-lelkész.

EGYESÜLET.
Árvák karácsonya. Az Orsz. Prot. Árvaházban,
mint minden évben, úgy az idén is megtartották a karácsonyfa-ünnepélyt. Kacziány János fasori evang. lelkész
fejtegette szép beszédben az árvák előtt a karácsonynak, mint a szeretet ünnepének nagy jelentőségét. Szavalatok és énekek után a növendékek ajándékokat kaptak.
A budapesti Bethánia-Egylet 1907. január tí-án,
a ref. főgimnázium dísztermében, d. e. 11 órakor tartja
meg közgyűlését. Ezt megelőzőleg, l f, 10 órakor istentisztelet lesz a VIII. ker. állami főgimnázium dísztermében (Tavaszmező-utcza), a mikor is dr. Szabó Aladár
lelkész fog a ker. munka alapelveiről prédikálni.
Bocskay-Emlókünnep. A Magyar Történelmi Társulat, Bocskay halálának háromszázadik évfordulója alkalmából, f. hó 20-án Bocskay-estét rendezett a nemzeti
múzeum dísztermében. Az ünnepélyen gróf Teleki Géza
elnökölt és megjelent Berzeviczy Albert, a magy. tud.
akadémia elnöke is. Az elnök rövid, kegyeletes megnyitója után Károlyi Árpád, akadémiai rendes tag tartott
nagyszabású felolvasást „Bocskay és a bécsi béke"
czím alatt. A bécsi béke nemcsak kultúrtörténeti, hanem
alkotmány történeti és közjogi tekintetben is rendkívül
fontos, a mennyiben rendi alkotmányunk egész 1848-ig
magán viselte a bécsi béke, illetve az 1608-diki törvényhozás bélyegét. — Ezután Szendrey János mutatott
be Bocskayra vonatkozó és Bocskay korából való relikviákat.
Amerikai magyar ifjúsági egyesületek. A mint értesülünk, az amerikai magyar keresztyén gyülekezetekben
igen jelentőségteljes mozgalom indult meg az ifjúság
lelki gondozása tekintetében. A bridgeporti magyarok megalakították a Young Men's Christian Association czímű
hatalmas amerikai egyháztársadalmi szervezet első magyar
osztályát, az amerikai ker. magyarság tömörítése czéljából. A magyar osztály szervezése körül nagy érdemet szerzett Skotty János, a ki a Magyar Gazdaszövetség
megbízásából az amerikai magyarság gazdasági és szocziális
helyzetének javítása érdekében munkálkodik és Harsányi

István bridgeporti ref. lelkész, a ki a Magyar Keresztyén Ifjúsági Kört megalapította. Az új körnek öt szobából álló modern háza van, a hová vagy negyven lapot
járat. Tagjai hetenként kétszer két órán át tanulnak
angolul. Több nagy bridgeporti gyár megígérte, hogy a
kör tagjait minden munkánál első sorban veszik figyelembe. Nemsokára meg fog alakulni a kör női osztálya is,
melynek alapját Mrs íves, egy előkelő, gazdag amerikai
asszony, a magyaroknak lelkes híve, 400 dolláros alapítvánnyal és Mrs Wordin egy háztelek adományozásával
vetette meg. A Magyar Keresztyén Ifjúsági Kör szerves
kapcsolatban áll a Young Men's Christian Association-nal;
annak minden szabályát magára nézve kötelezőnek tartja,
de belső ügyeit és pénztárát attól teljesen függetlenül
kezeli. A Magyar Keresztyén Ifjúsági Kört deczember
első szombatján avatták föl a bridgeporti magyarok a
liákóczi-ház nagytermében. — Joungstownban, Chicagóban, Johstownban és New-Yorkban hasonló mozgalmak
indultak meg, s így még megérjük, hogy Amerikába
szakadt református véreink több ifjúsági egyesülettel
fognak rendelkezni, mint mi, itthon maradottak.

GYÁSZROVAT.
liev. Rob. Kainy. Mély megilletődéssel vesszük a
hírt Edinburgból, hogy Rev. Róbert Rainy, a New College
nagynevű „principal"-ja, f. hó 22-én elhunyt. Temetése
az Assembly Hallból történt meg, f. hó 24-én. Elhunytával nagy veszteség érte az Egyesült Skót Szabad
Egyházat, a melynek a boldogult egyik legkimagaslóbb
alakja vala. Életét és működését ismertetni fogjuk.
Wéber Pál, a késmárki evang. liczeum nyugalmazott tanára, 31 évi buzgó tanári szolgálata után, nyugalomba vonulása második esztendejében, 64 éves korában,
f. hó 18-án elhunyt. Temetése f. hó 20-án ment végbe,
nagy részvét mellett. A hü munkás elhunytáról a liczeum
pártfogósága ós tanári kara külön gyászjelentést adott ki.
(jzv. Balla Lajosné, szül. Borsos Lidia asszony,
élete 83-dik évében, f. hó 14-én, Dunapatajon elhunyt.
A boldogultban Balla Lajos monori és Balla Árpád
dunapataji ref. lelkészek édes anyjukat gyászolják.
Hegedűs Sándor. Lapunk zártakor vesszük a megdöbbentő hírt, hogy Hegedűs Sándor, a dunántúli ref.
egyházkerület és a budapesti ref. egyház főgondnoka,
pár napi kínos szenvedés után, f. hó 28-án elhunyt.
Legyen áldott emlékezetük!

KÜLÖNFÉLÉK.
Olvasóinknak, munkatársainknak boldog új esztendőt kivánunk!
Az orvostudománynak világszerte sokatigérő renaissance-át látjuk rohamosan fejlődni egy új gyógymódban, mely egyszerűsége, czélszerűsége és kiváló
sikerei által ma már, mint legbiztosabb és legjobb gyógymód van elismerve. Ez a gyógymód a hemopatia vagyis
vérgyógyítás, mely a képzelhető legszebb gyógyeredmónyekkel lesz alkalmazva köszvény, görvélykór, asztma,
szív-, vese-, gyomor- és bélbajokban, súlyos idegbántalmak (neurasthenia, paralysis, tabes) és makacs bőrbetegségek eseteiben. A több ezrekre menő gyógyult, mint
lelkes apostol terjeszti ezen gyógymód kiválóságát, mely
eredményeiben tökéletesebb és tartósabb, mint bármely
fürdő vagy intézeti kezelés. Ezen gyógymód megalapítója

dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki most kezdi őszi kúráit.
Mindazon betegeknek, kik a fent felsorolt bajok egyikében szenvednek, őszintén ajánljuk ezen orvos tanácsát kikérni, ha a nyár folyamán betegségükből ki nem gyógyultak. Dr. Kovács J. orvos úrnak Budapesten, Y. ker.
Váczi-körút 18. szám, I. em. alatt van a gyógyintézete
(csak bejáró kezelésre), hol naponta 9—1 ós 3—6-ig
fogad betegeket, de meghívásra betegeket látogat a fővárosban és vidéken is. Mindazok, kik nyáron ki nem
gyógyultak, el ne mulasszák ezen gyógymódot alkalmazni, mely visszaadja egészségüket.
Újítás az ékszerek vásárlása körül. Számos
panaszból tudjuk, hogy a vidéki közönség mindig megkárosult, valahányszor ékszer- és óraszükségletét külföldi
czégek árjegyzékei alapján próbálta fedezni. Daczára
ennek, rengeteg annak az összegnek a száma, a mit
hangzatos hirdetések által félrevezetett közönségünk,
évenkint az ellenséges érzelmű Ausztriába órákért és
ékszerekért küld és kapja érette az ipartermékek
salakját, oly árút, melyet az illetők saját hazájukban
képtelenek eladni és ha azokat a magyar közönség előre
látná, szintén nem venné meg. Ezen visszaélésen segítendő, Polgár Kálmán műórás és ékszerész (üzlete Budapesten, Erzsébet-körút 29.) olykép remél segíteni, hogy
ezután vidéki komoly vevőinek terjedelmes választékot
küld óra- és ékszerárúkból. Annak a komoly vidéki vevőnek, a ki ezután ékszerfélét, óhajt vásárolni, nem kell
többé, mint a közmondás is mondja, „Zsákba macskát"
venni, hanem felkeresheti bizalommal a nevezett czéget
és kap bő választékot. Ez, a berendezés szolidsága önmagát dicséri és általa a nevezett műórás érdemeket
szerez arra, hogy a hazafias magyar közönség pártfogásában részesítse.
Felhívjuk az érdeklődők figyelmét Magyarország
legnagyobb tanszerraktárának, Calderoni és társa czégnek hirdetésére. Ez a czég honosította meg hazánkban
a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt foglalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő műszerek is készülnek.
Magyarország legolvasottabb lapja, a Pesti Hirlap,
ez idén is beküldötte jövő évre szóló programmját. Megemlítjük belőle, hogy a lap jeles írógárdája, új erőkkel
szaporodva, fog a tárczarovat és a regénycsarnok változatosságáról gondoskodni. Az új évben Gárdonyi Géza
új regénnyel köszönt be s a regénycsarnok a legérdekesebb
külföldi regények mellett több hazai szerző művét is
bemutatja. A lap politikai iránya változatlanul radikális szabadelvű; demokratikus alapon minden irányban független.
Népszerűségét nagyban emeli, hogy naponta annyi szerkesztői üzenetet közöl, mint más lap egész héten vagy
hónapban; a mi — az apró hirdetések nagy tömegén
kivíil — egyben legjobb bízonyitéka a lap rendkívüli elterjedettségének; hirdetők érdekeinek tehát legmegfelelőbb.
A Pesti Hirlap Naptára az 1907-dik évre — a lap karácsonyi ajándéka az előfizetőknek — már megjelent, díszes
kemény táblába kötve s valóban érdekes és hasznos
tartalommal. írtak a naptárba: Mikszáth Kálmán, Gárdonyi
Géza, Bródy Sándor, Ambrus Zoltán, Heltai Jenő (Bernáték kikocsiznak), Kazár Emil, Murai Károly, SzabónéNogáll Janka, Tömörkény István, Homok, Sas Ede,
Porzsolt Kálmán, Krúdy Gyula stb. A közhasznú részben : egészségügyi tanácsadó, kertészeti és mezőgazdasági
teendők az év 12 hónapjára, vásárok jegyzéke stb. A ki
egyszerre negyedévre fizet elő, ha csak most lép is áz
előfizetők közé, megkapja ingyen és bérmentes küldéssel
a tartalmas almanachot. A lap ára negyedévre 7 kor.;
egy hónapra 2 kor. 40 fill. A Divat Sálon czímű díszes

kiállítású és igen praktikusan szerkesztett divatlappal
együtt negyedévre 9 korona. A kiadóhivatal czíme, hova
az előfizetési összegeket legczélszerűbb postautalványon
küldeni, a következő : Pesti Hirlap kiadóhivatala, Budapest, V., Váczi-körút 78.
Felelős szerkesztő: H a m a r István.

NYILTTÉR.

Salvator

Természete*

vasmentea

juithioii-fovrís

kitűnő hatású
vese-, hólyag-, rheuma-,
4* k ö s z v é n y b á n t a l m a k n á l , r i z e l e t i n e h é z s é g e k n é l , c z u k o r feetegaégeknél,
a l é g z ő - é» e m é s z t é s i s z e r v e k h u r u t a l n á l .

Salvator-forrát igazgatósága EptrjMm-

forrás
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-

víz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet
szerint egy melegített pohárral ígyék éhgyomorra.
Kívánatra telitésnélküli töltést is szállít a

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán.

SZT. LUKÁCS-FÜRDO
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.
Téli fiirdökúra
a SZENT- LUKÁCS-FÜRDŐBEN.
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszapborogatások, mindennemű thermális-fürdők, vízgyógykezelés,
massage. Lakás és gondos ellátás. — C s ú k - , k ö s z v é n y - ,
ideg-,
•' • •

b ö r ^ a j o k gyógykezelése és a téli fürdőkúra felől kimerítő prospektust küld ingyen a
• •==••
.-

$zt,-Lukács-fürdö igazgatósága Budapest-Budán.
* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk.

HIRDETÉSEK.
H a r m ó n i u m o k a t
mindkétrendszer szerint alegolcsóbban szállít

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA
Budapest, X., Delej-itcza II. sz, (Tisztviselőtelep),

Pianók.

Pianinók.
Tanerőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény.

Árjegyzék ingyen
és bérmentve.
Részletfizetés engedélyezve.

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti
állomásig.

KALLAI

MOTORTELEPE
Legrégibb budapesti

Budapest, VI., Nagymező-utcza 43.
A valódi Kállai-féle „GLÓRIA" mo= torok csakis motortelepünkön =
Budapest,VI N a g y m e z ő - u . 4 3 .
szám al
léteznek.
Tessék a pontos czímre ügyelni!

Teljes jótál as kitűnő cséplésért. >»

ajánlja a legmegbízhatóbb
és legegyszerűbb kezelésű
villamos „GLÓRIA" b e n zinmotorait é s b e n z i n motoros
cséplőkészleteit 3-5 évi részletfizetésre
A ki tehát valódi Kállai „Glória" motort akar venni, az
forduljon bizalommal ezen
szakértő c z é g h e z . ^ - ^ '

Használt gőzcséplő-krészleteli: cserébe is -vétet= = = = = nek. — Tessék árlapot kérni. = = = = =

Egyletek, intézetek

és t á r s u l a t o k

részére

GYÁSZ KOCSIK

és ehhez tartozó lótakarók, lószerszámok, lótollak, kocsisöltönyök,
= = = = = =
ravatalozási czikkek.
ÁRAJÁNLATOKAT és KÖLTSÉGVETÉST kívánatra ingyen és bérmentve küld a

ES
kiviteli

üzlet.

Budapest, VII., Rottenbíller-utcza 12. szám.
Ajánl kávét és teát 4Va kilós postazsákban, teljesen
bérmentve és elvámolva bármely postaállomásra a követooooc\3cx>c\d<x>cooo köZŐ OlCSÓ árakon : cnjcoooc\oooix>cooc>
Nyers k á v é
Háztartási kávé . .
Verseny, szép zöld
Versenykávé, finom
Gyöngy- „ . .
Mocca, afrikai .
Mocca I
Jáva
Jáva, igen finom
Cuba, finom . . .
Cuba, legfinomabb
Cuba Portorico
Cuba különlegesség
Budapesti üzletemben

Frt
1.20
1.30
1.50
1.50
1.40

Vegyes pörkölt . . . . 1.40
Cuba
„
. . . . 1.60
2.—
Cuba Mocca

1.60

Kávéhoz is csomagolható:

P ö r k ö l t k á v é : Frt

TEA

1.40
1.60
1.70
1.90
2.10
2.20

Mand. csász. kev.
k. .. 1.60
„ i|s k. .. —.85
„ i|ie k. .. —.45
Legf. háztart. tea
k. .. 2.40
„ 1/1 4 k. .. 1.20
„ |s k. .. —.65
„ i|wk. .. —.35
Törmelék-tea i|io
—.30
1 kilo vételnél is ezek az árak
érvényesek.

1 postazsákban több fajta is küldhető.

BUDAPESTI PASZOMÁNY-, GYÁSZKOCSI- ÉS RAVATALGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Budapest, VI., Nagymező-utcza 46/a.

Orgonaépítési műintézet.
^^IIIMIMMMIMWWIIPI
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Rieger

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár.

Ottó

villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára

Budapest, VII., Garay-utcza 48.

STOWASSER J.

es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja,
a Ferenez József-rend lovagja.
A párisi és bécsi világkiállít vson kitüntetve.
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föli
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású
csőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 30 év óta 980
orgonát szállított. Mindennemű orgonajavításokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban és lelkiismeretes pontossággal teljesít. Orgona jókarban tartását mérsékelt árban elvállalja. — Tervezetek és
rajzok kívánatra, díjmentesen.

c s . és k i r . udv. h a n g s z e r g y á r o s
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb. szállítója
Budapest, II. kerület, Lánczhíd-utcza 5. szám.
Ajánlja saját gyárában készült, elismert, legkiválóbb minőségű vonós-, húros-, fúvó- és ütőhangszereit.
húros, vonós, fúvóhangszerek készítésében és
javításában.

Specxialista :

H a n g f o k o z ó - g e r e n d a ! mely által bármely hegedű, gordonka, melybe az illesztetik,
sokkal jobb, erősebb és lágyabb hangot nyer.

A

B i z t o s siker. Kezesség minden egyes hangszernél. Hegedűbe hangfokozó-gerenda javítással
4 frt. Régi mesterhegedűk vétele és eladása.

kályhákat és ^
szállít

L e g n a g y o b b g y á r é s r a k t á r . Saját
találmányú (Rákóczi) tárogató; általánosan
elismert legjobb, mely tökéletes solohangszerró általam konstruáltatott. Iskolával 30
forinttól feljebb.
O r g o n a - h a r m ó n i u m o k . A gyönyörű
hang, melyet a világhírű legjobb gyártmányú amerikai rendszernek elmés szerkezete
elővarázsol, önmagának zeng dicséretet. —
65 forinttól minden árban kapható.

H E I M

legjobb

kandallókat
császári és

I I .

királyi

udvari szállító

i > t « d a p e s t , T l i o n e t - u c l v a r .
Különlegességek; t e m p l o m o k , családi házak, i s k o l á k , i r o d á k stb. részére. T ö b b
mint 100,000 van belőle használatban

Valódi
csak ezze
a védőj e g y gyei.

Az összes hangszerek javítása különleges szakszerű
pontossággal, jutányos árban; kezesség minden egyes
hangszernél. — Árjegyzék minden egyes hangszerről
külön, kívánatra bérmentve küldetik. — Kivitel nagyban és kicsinyben.

MEIDINGER-OFEN
H E I M ^

Prospektusok és költségvetések ingyen és bérmentve.

J

Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban.
Budapesten Thonet-udvarSian.
M á r i a V a l é r i a u t o ^ a ÍO.
—PW——Ü—iM
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Pontos és
legjobb

m

ORAR

___

t*

*

^L
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— 5 evi = tv
jótállás mellett! tv
tm
tv
tv
tv
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók,
tv
tv
tv
tv
tv
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak
részletfizetésre is!
tv
tv
tv
Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot
tv
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen é s bérmentve.
Pontos
Jutányos
tv
tv
kiszolgálás!
árak!
tv
tv
tv
tv
tv
műórás és ékszerész
tv
tv

Egyházi szentedényeR,

arany és ezüst éRszereK,

jjj*
m
m
m
m
m
m
m
m
w,

POLGÁR

KALMAN

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29.
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Fizikai, Kémiai
természetrajzi és
Mértani tanszerek
Vetítő készülékek
Uetitő íépek
a. l e g n a g y o b b választéKban és
legKitűnőbb Kivitelben KaphatóK

Calderoni és Társa

1

MAGYAR

1

I

FÉM-ÉS LÁMPAÁRÚGYÁR

|

3

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.
Dús választék mindennemű

H

légszesz-, villamos- é s petróleumvilágító testekben a l e g e g y s z e rűbb kiviteltől a legpazarabbig.

^
2T

Király-olaj, S S Ő |
Fémdíszműtárgyak. ^
Raktárak B u d a p e s t e n :
II., Szilágyi Dezső-tér 3.
V., Gizella-tér 1
VII., Erzsébet-körút 19.
VIII., Üllői-út 2. (a Calvintér sarkán).

m ű - és tanszerraKtárában

£
£
^
£
^

Vidéken:

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8.
| r a ^ j l f o ^ a | j j D ^ z z i l l •
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D e b r e c z e n : Simonffy-utcza.
K o l o z s v á r : Mátyás király-tér.
P o z s o n y : Lőrinczkapu-utcza 1. sz.
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